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 ش��ما از کودکی در سینما فعالیت داشته 
و ب��ه قول مع��روف پیدا و پنهاِن این س��ینما را 
دیده ای��د. می توانی��م ׳׳س��ینماخر׳׳ را اعتراض 
و انتقاد ش��ما نسبت به ش��رایط فیلمسازی در 

ایران بدانیم؟ 
بله. احس��اس تعهد و مس��ئولیتی که در این 
سالها آرام آرام در ذهن و قلب من نشسته باعث 
ش��د که با نگاه منتقدانه و زبانی طنز به وضعیت 
س��ینما بپردازم و گوش��ه کوچک��ی از این فراز و 
نش��یب ها، دس��ت انداز ها، محدودیت ها، روابط 
پش��ت پرده و... را در قالب یک فیلم س��ینمایی 
به تصویر بکش��م. س��عی کردم برای نشان دادن 
واقعیت ها آینه ای به دست بگیرم و برای آنها که 
اکنون در حال فعالیت هستند و کسانی که بعد ها 
قرار اس��ت در این س��ینما فعالیت کنند آنچه در 
حال رقم خوردن است را روایت کنم. ׳׳سینماخر׳׳ 
به نوعی حدیث نفس من است و ریشه در زیست 

من در عرصه های مختلف سینما دارد.  
 ׳׳س��ینماخر׳׳ به عنوان ی��ک فیلم کمدی 
معرفی ش��ده ام��ا جنس ش��وخی هایی که در 
فیلم وجود دارد با آنچه از ش��ما در سریال های 
طنزتان دیده ایم تفاوت دارد. دلیل این تفاوت 

از کجا می آید؟ 
مهمتری��ن دلی��ل ای��ن اس��ت ک��ه جن��س 
کمدی س��ازی برای س��ینما و تلویزیون به علت 
تفاوت مدیوم رس��انه با یکدیگر متفاوت اس��ت. 
اصولًا فیلم های کمدی س��ینمای ایران به سختی 
می توانند با مخاطبان خارجی ارتباط برقرار کند، 
چون ش��وخی ها محدود ب��ه جغرافیای خودمان 

در اط��راف الهیجان پیدا کردیم. از طرف دیگر، 
بازیگران هم به خاطر مش��غله هایی که در تهران 
دارند خیلی س��خت حاضر می شوند برای کار به 
شهرس��تان بیایند. به همین دلیل بازیگران اصلی 
را نی��ز تغییر دادیم. با این که کار در شهرس��تان 
معمول��ًا س��خت تر و گران تر تمام می ش��ود ولی 
ب��ا همدلی و همراهی علی ی��اور تهیه کننده فیلم، 
توانس��تیم کار را به نحو مطلوب به پایان برسانیم 
و اینها همگی دس��ت به دس��ت هم داد تا نگاهی 
ک��ه اکنون در فیلم ׳׳س��ینماخر׳׳ وجود دارد رقم 

بخورد.  
 یعنی این تغییر بازیگران به خاطر دستمزد 
نبوده که با انتخاِب بازیگران غیر معروف؛ فیلم 

ارزان تر تمام شود؟ 
اگ��ر جواب��ی صادقانه بخواهی��د، باید بگویم 
یک��ی از دالیلش همین بوده و ما از ابتدا قرارمان 
ساخت یک فیلِم کم هزینه بود اما آقای گودرزی 
و خان��م حجار هم قرار بود ب��ا همین بودجه با ما 

کار کنند. 
 درباره س��ایر بازیگران هم صحبت کنید 

که عمدتَا تازه کار و ناشناخته هستند ... 
م��ن هم��واره عالق��ه دارم در کار های��م از 
اس��تعداد های نسل جوان استفاده کنم و به سهم 
خ��ودم زمینه را ب��رای نمای��ش توانمندی آنها 
فراه��م آورم. قبل از ش��روع ای��ن فیلم من یک 
دوره کالس آموزش بازیگری داشتم که در بین 
آنها با اس��تعداد های درخش��انی مواجه شدم که 
حی��ف بود ناش��ناخته بمانند. م��ن آنها را در این 
فیلم معرفی کردم و خدا را شکر االن می بینم که 
مس��یر برایشان باز ش��ده و کارشان دیده شده و 
اکثرًا مش��غول بازی در فیلمها و سریال ها هستند 

و من به آنها افتخار می کنم. 
 شما چند سال قبل یک فیلم کوتاه به نام 

اس��ت. تماشاگرانی که با فرهنگ ما آشنا نباشند 
خیل��ی از طنازی ها و ش��وخی هایی که ما به آنها 
می خندیم را نمی فهمند اما من با یک نگاه فراملی 
تصمیم به س��اخت این فیلم گرفتم و سعی کردم 
جنس ش��وخی ها برای همه ملیت ها قابل درک 
باش��د. ش��ما اگر دق��ت کنید می بینی��د که اکثر 
فیلم های ایرانی که در جشنواره های جهانی جایزه 
گرفته ان��د آثار تلخ اجتماعی بوده اند اما ׳׳س��ینما 
خر׳׳ به عنوان یک فیلم کمدی از نوع بِلک کمدی 
یا کمدی س��یاه در جشنواره ها به نمایش درآمده 
و در کش��ور های کره جنوبی، هند و اسپانیا هرجا 
خودم حضور داش��تم می دی��دم که همه بلیت ها 
فروش می رفت، استقبال مردم عالی بود و با فیلم 

ارتباط برقرار می کردند. 
 چند سال قبل و پیش از شروع فیلمبرداری 
اعالم ش��د ک��ه ׳׳س��ینماخر׳׳با حض��ور حمید 
گ��ودرزی و میترا حجار قرار اس��ت در تهران 
س��اخته ش��ود اما بعد بازیگران عوض شدند و 

لوکیشن به شمال منتقل شد... چرا؟ 
معمول��ًا در مرحله پیش تولی��د همه فیلم ها، 
اتفاقاتی به وجود می آید که کارگردان باید از آنها 
به نفع فیلم استفاده کند و اجازه ندهد در فرآیند 
تولید مانع ایجاد ش��ود. آن روز هایی که ما قصد 
داشتیم فیلم را کلید بزنیم در تهران برف سنگینی 
بارید که اس��تفاده ما از لوکیشن اصلی مان را غیر 
ممک��ن ک��رد. در ابتدا همگی غمگین ش��دیم که 
این موقعیت را از دس��ت دادیم، اما نمی دانستیم 
ک��ه اتفاق بهتری در راه اس��ت. و ای��ن اتفاق که 
ریش��ه در اعتقاد من ب��ه کائنات و تقدیر دارد بر 
ما تحمیل شد که بتوانیم فیلم را در یک لوکیشِن 
خیلی خیل��ی بهتر از آنچه در ابتدا انتخاب کرده 
بودیم بس��ازیم. به پیشنهاد محسن غالمی طراح 
صحنه م��ان به ش��مال رفتیم و لوکیش��ن فعلی را 

زیر نظر مجید فالح شجاعی 

 ׳׳شاهد احمدلو׳׳ از سال ۶۵ که به عنوان بازیگر جلوی دوربین مسعود کیمیایی رفت تا 
امروز که ۴۷ ساله است همواره در سینما و تلویزیون مشغول به فعالیت بوده و به عنوان 
کارگردان آثاری مانند: ׳׳چند می گیری گریه کنی׳׳، ׳׳اگه می تونی منو بگیر׳׳، ׳׳آقا و خانم 
سنگی׳׳، ׳׳سه دونگ سه دونگ׳׳ و ׳׳خانه اجاره ای׳׳ را ساخته و در فیلم ها و سریال هایی 
مانند نبردی دیگر، باج خور، اکباتان، سیاه باز، گشت ویژه و گاندو به عنوان بازیگر حضور 
داشته است. ׳׳سینماخر׳׳ یا ׳׳مشمشه׳׳ تازه ترین فیلم احمدلو چندی است که به صورت 

آنالین اکران شده. به همین بهانه با این هنرمند به گفت وگو نشسته ایم. 
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