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فکر می کنم که چرخه کامال معیوب و بی برنامه و 
یک جور سوداگری است. 

تهیه کننده های هم سبقه شما معموال در 
یک رابطه برخورد جدی و درست با بازیگر 
قرار می گرفتند اما در حال حاضر به نظر 
می آید که بازیگر امپراطوری پیدا کرده و 
خیلی از تهیه کننده هــا هم مرعوب این 

شرایط می شوند. درست است؟
بله، متأسفانه این قضیه هست و وجود دارد. برای این 
است که بتوانند آن پول های سرگردان را به دست 
بیاورند و کسانی که قصدهای عجیب و غریب دارند با 
پرداخت های عجیب و غریب به سلبریتی ها به دنبال 
آن پول ها هستند. به هر حال دارند سینما را به سمت 
نابودی می کشانند و من فکر می کنم که این مسأله هم 

آگاهانه هست و ناآگاهانه نیست.

آیا شما در صنف و اندازه خودتان قدمی 
در جهت بهبودی این قضایا برداشته اید 

و تمهیدی در نظر گرفته اید؟
برای من بیشــتر از هر چیزی جریان ســازی مهم 
است دوســت ندارم شــخصی منفعل در این فضا 
باشم و می خواهم کاری کنم که اندازه خودم بتوانم 
کاستی های یک فضای معیوب را کم کنم. در همین 
راستا از سه سال قبل با توجه به شناخت حوزه  تهیه و 
تولید، ساخت فیلم های لوباجت )کم بودجه و محدود( 
را شروع کردم تا بتوانم خودم پیش درآمد حضوری 
بشوم که به جوان ها بگویم االن حتی با یک گوشی 
موبایل می توانید فیلمتان را بسازید پس داخل این 
فضای مسموم نشوید که پول های عجیب و غریب در 
آن رد و بدل می شود و هنر برای هنر را از قالب شعار 
بیرون بیاورید و عملی کنید. این ها در بخش های دیگر 
هم هستند و من احساس می کنم که در این جریانی 
که دارد به وجود می آید سینمای ایران باید پوست 
بیندازد، سینما تعریف خودش را داشته باشد و بتوانیم 
به صورت لوباجت فیلم های خودمان را بسازیم، تأثیر 
خودمان را بگذاریم و ساختارها را - چه در پخش و چه 

در ساخت - نشان دهیم. 

شکل دستمزد و اینکه با بیت کوین و اهدای 
زمین و ملک به برخی بازیگران دستمزد 
داده می شود چقدر برای شخص منیژه 
حکمت اشتباه یا درست است؟ این را از 
این جهت می پرســیم که شما خودتان 
تهیه کننده ای هستید که اتفاقا یک دختر 

بازیگر دارید. 
من چون هیچ وقت وارد یک چنین سینمای فاسدی 
نمی شــوم اطالعی از این رفتارها ندارم. این سینما 
نیست و فقط فساد است؛ فســاد نهادینه شده در 
عرصه های مختلف کشور که از جمله سینما می تواند 

شاملش شود. 

به نظــر شــما در حال حاضــر صنف 
تهیه کننده ها چقدر از مشکالت اکران را 
می تواند با پیشنهادات درست حل کند؟ 

اصلی ترین پیشنهاد شما چیست؟
ما در صنــوف، کاری نمی توانیــم بکنیم فقط باید 

هم اندیشی کنیم و راه چاره برای این پیدا کنیم که 
ســینما را به جریان مبتذل تبدیل نکنیم و سطح 
سلیقه  تماشاگر را پایین نیاوریم. ما قانون نمی توانیم 
تصویب کنیم ما فقط می توانبم راه حل ارائه بدهیم 
و اندازه قدرتی که داریم بایــد بدانیم که ورودهای 
عجیب وغریب پول خیانت به سینما، هنر، اندیشه 
و تفکر است و کسانی که دارند این کارها را می کنند 
آگاه باشند که دارند خیانت می کنند. ببینید وقتی 
این ورود بی مقدار و بی حســاب پول اتفاق می افتد 
و ســتاره را به قیمت های هنگفت وارد یک پروژه 
می کند از او انسانی وابسته می سازد و هنرمند وابسته 
دیگر نمی تواند هویت فردی داشته باشد. هرجا پول و 
دستمزد خوب باشد می رود. لباس خیلی خوب و برند 
می پوشد و جلوی دوربین های عکاسی می ایستد 
اما سر بزنگاه و در یک اتحاد صنفی نمی تواند حاضر 
باشد چون خیلی قبل تر خود را وابسته همان افراد 
کرده است. این افراد شاید حساب بانکی شان پر شود 
ولی دارند خیانت می کنند و امیدوارم مردم آن قدر 
آگاه شوند که سینمای سالم را از سینمای غیرسالم 

تمیز بدهند. 

آیا بهتر نیســت که بین چرخه صنفی و 
ســینماداران یک تعامل بهتر به وجود 
بیاید تا فیلم ها ناعادالنه گزینش نشوند؟

به هر حال عرضه و تقاضا اســت و نمی تواند، فقط 
همین که باندبازی نشود؛ اگر نه عرضه و تقاضا است 
و گروه هایی که فیلم هایشان می آید باید حتما برای 
تبلیغات اتاق فکر داشته باشند و باید جریان سازی 
کنند. به خصوص فیلم هایی که از سینمای مستقل 
است باید اتاق فکر داشته باشند و ننشینند و ببینند 
که برای مثال فیلم یک هفته روی پرده رفت و پایین 
آمد. من فکر می کنم آن چیزی که مهم است این 
است که در پخش و در ارائه باید پای فیلم ایستاد. این 
وظیفه  تهیه کننده  یک کار و عوامل یک فیلم است. 
تهیه کننده اگر به فیلم خود یقین داشته باشد باید 
پای اثرش بایستد و خودش موضع خود را اعالم کند 
و عقب نکشد. برای فیلم »بندر بند« به من ممیزی 
دادند اما من اعمال نکــردم و فیلمم را اکران کردم 
چرا؟ چون آن سانسور را بی اهمیت می دیدم و دلیل 

قانع کننده ای برای اجرای آن نداشتم. 

فیلم جدیدتان »بندر بند« حال و هوای 
خاصی دارد و موضــوع ملتهب و نو. به 
نظر می رسد این حرف که گفتید را عملی 

کردید و پای فیلم خودتان ایستادید.
ببینید من هــم گزینه ها و پیشــنهادات مالی 
وسوســه کننده ای دارم به من هم از پلتفرم ها 
پیشــنهادات خیلی خوبی داده می شــود اما 
نپذیرفتم چون من خودســاخته ام و نمی توانم 
به یکباره بروم تمام حرف هایــم را زیر پا بگذارم 
و وابسته یک جریان دیگر مالی بشوم. من قصه 
خودم را دارم، تیم خــودم را دارم، فضای ذهنی 
خودم را دارم و تعلقاتم را با تعلقات مبهم پیوند 
نمی زنم. اگر من می توانســتم با همین جریان 
لوباجت در آن فضا کار کنم می کنم اگر نه ترجیح 
می دهم بــا همین ســختی فیلم های کوچک 
خودم را بســازم و اکران کنم. این جریان سازی 
برای سینمای سالم باید اتفاق بیفتد نمی توانیم 
فقط حرفش را بزنیم و به محض اینکه کســی 
چکی با عدد باال روی میز ما گذاشــت بگوییم 
بسم اهلل و برویم. من حتی برای افتتاحیه فیلمم 
هم نخواستم بریز و بپاش های مرسوم را داشته 
باشم و ترجیح دادم به جای ستاره ها اندیشمندان 
را دعوت کنم. ببینید ما در کشــورمان در نقطه 
حساسی هستیم که دیگر فقط باید عمل کنیم و 
از تئوری و حرف بگذریم. در همه شئونات نیاز به 
آگاهی و بعد عمل داریم. وقتی مشخص شود آقای 
ایکس پول فیلم و سریالش را از کجا آورده دیگر 
هرکسی به او اعتماد نمی کند و مردم هم نشان 
دادند که پای این جور آثار نمی ایستند. این آگاهی 
یک عمل را ایجاد می کند و آن هم مهجور شدن 
جریان سرمایه داری و پول های نامعلوم است. چه 
اتفاقی مبارک تر از این؟! عمل یعنی رجعت از بیگ 
پروداکشن به سمت لوباجت یا حداقل بودجه های 
مشخص و روشن و به اندازه. جهان هم به همین 
سمت پیش می رود و چرا که نه؟ به هر حال یار و 
یاور ما در اکران این فیلم که با همان جریان سازی 
سینمای سالم است، مردم خواهند بود و ما از آنها 
کمک می گیریم و امیــدوارم که مردم هم به ما 
پاسخ بدهند چرا که یاور ما خود مردم هستند و به 

این جریان سازی کمک کنند. 

برای من بیشتر 
از هر چیزی 
جریان سازی 
مهم است دوست 
ندارم شخصی 
منفعل در این فضا 
باشم و می خواهم 
کاری کنم که 
اندازه خودم بتوانم 
کاستی های یک 
فضای معیوب را 
کم کنم


