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برای اکران فیلم دینامیت خیلی وعده و وعید داده 
شد و تاریخ اکران بارها تغییر کرد؛ در نهایت شما 
ریسک بزرگی کردید که فیلم تان را اکران کردید. 
چه چیز به شــما قوت قلب داد تا به عنوان یک 
کارگردان با تهیه کننــده و تصمیم او برای اکران 

فیلم همراه شوید؟
بحث اصلی این اســت که تصمیم ما دیگر از مســائل مادی 
گذشته بود ضمن اینکه اطمینان داشتیم کار، فروش اولیه را 
خواهد داشت و به حمایت خواهد رسید اما اساساً خود حمایت 
هم آنقدر دندان گیر نبود که بگوییم برای اکران فیلم انگیزه ی 
خیلی واالیی ایجاد کند. به خصوص که فیلم قطعاً در شرایط 
عادی، چندین برابر این رقم می فروشد و مخاطب دارد. بنابراین 
در هر صورت ما ضرر کردیم. در واقع حتی آن دو و نیم میلیارد 
هم اگر اخذ شود برای جبران خسارت فیلم رقم قابل توجهی 
نیست. اما به هر حال بحث، سینما و کارکنان سینما بودند، 
بحث امید دادن به مردم و شاداب کردن مردم بود که منجر شد 
تا ما فیلم را اکران کنیم و نتیجه اش هم خیلی بد نشد اما خیلی 

هم به لحاظ اقتصادی خوب نیست.

شما در این چند سال بیشتر در عرصه ی کمدی 
فعالیت داشــته اید و آثارتان پرفروش هم بوده 
 است. این رغبت شما به ساخت کار طنز به این 
خاطر است که پول سرمایه گذاری شده سریع تر 
بازمی گردد و آورد مالــی دارد یا اینکه دغدغه ی 
شخصی شما برای این نوع از سینما بیشتر است؟ 
خیر، شاید اگر من بخواهم دلخواهم را انجام دهم یک ژانر دیگر 
به خصوص ژانر حادثه ای را خیلی بیشتر دوست داشته باشم اما 
چیزی که هست این است که مردم در حال حاضر به کمدی نیاز 
دارند. یعنی آن چیزی که برآیند ما از جامعه هست این است که 
مردم نیاز به شادی و شادابی دارند، نیاز به خنده دارند، نیاز به 
تغییر روحیه دارند و در حال حاضر کاری که می شود به عنوان 
یک فیلم ساز برای آن ها کرد این است که فیلم خوش ساخت 
کمدی بسازیم و خنده ی واقعی از مردم بگیریم. آثار کمدی 
توسط همکارهای ما زیاد ساخته می شود و بعضاً آن فرمول های 
الزم را برای جذب مخاطب ندارند اما وقتی آدم می تواند یک 
کاری را برای مردم انجام دهد چرا نکند. فکر می کنم که چون 
مردم نیاز دارند ما هم موظف هستیم تا این نیاز را تأمین کنیم.

پریسا سادات خضرایی:  مسعود 
اطیابی از جمله کارگردان هایی است 
که در سال های اخیر بیشتر به ساخت 
فیلم های کمدی پرداخته و فرمول جذب مخاطب را بلد 
شده است؛ کارگردانی که آثار پرفروشی مثل »خروس 
جنگی«، »تگزاس« و »تگزاس2« را در کارنامه دارد. 
آخرین اثر او با نام »دینامیت« فیلمی بود که بر پرده ی 
سینما اکران شد و علی رغم شرایط کرونایی توانست 
مخاطبان زیادی را با خود همراه کند. فیلمی که رونق 
دوباره ای به اقتصاد سینما بخشید و بازتابی از تقابل 
دیدگاه ها در جامعه ی امروز است. اطیابی ساختار طنز 
را از فیلم نامه ی آن جدا می داند و وظیفه ی خود می داند 
تا نیاز مخاطب به خنده و شادابی را تامین کند. به 
بهانه ی اکران فیلم »دینامیت« بر آن شدیم تا درباره ی 
گفت و گو  به  کارگردان  این  با  کمدی  آثار  ساخت 

بنشینیم که در ادامه آن را می خوانید. 


