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است. اوج کنکاش سینمای ایران، جای دیگری 
است. من فقط به عنوان یک شخص وظیفه دارم 
و سعی می کنم تلنگری به مخاطب بزنم تا بداند 
سینمای ایران در چه اوجی بوده است. به نظرم 
سینمای ایران در دهه های گذشته خیلی کارها 
را انجام داده اســت. خیلی از فیلمسازان دست 
خود را به ســقف زدند. ما در این سال ها داریم 
تالش می کنیم دست مان را مثل آن بزرگان به 
سقف بزنیم. متأسفانه فکر می کنم سینمای ایران 
در گذشــته، از هر لحاظ جنس بهتری داشت: 
چه از لحاظ تولیدی، چه مفهومی، چه هنری و 
آرتیستی، چه اجتماعی و چه از نظر تأثیرگذاری 
در بستر جامعه. باید به این فکر کنیم که سینما 

در خانواده ها چه نقشی می تواند داشته باشد.

شباهت دیگری هم بین »گیج گاه« و 
»جناب عالی« می بینید؟

کاراکتری که آقای حامد بهــداد در فیلم 
»گیج گاه« بازی کرد، به نظرم وجه اشــتراک 
زیادی با امیرعلی عالی دارد. در »گیج گاه« هم 
یک معلم ســالمت داریم که خالق و سالمت 
است، می خواهد تأثیرگذار باشــد و به چالش 
کشیده می شــود. امیرعلی عالی هم در این جا 

برایم مثل حسن خشنود »گیج گاه« است.

»جناب عالــی« ابتــدا قــرار بود از 
تلویزیون پخش شود که نشد و پس 
از حاشیه هایی از تلوبیون پالس سر 
درآورد. نمی خواهم وارد حواشی کار 
و اتفاقاتی که رخ داد شــویم. فقط 
می خواهــم بدانم به نظر شــما این 

تغییر مسیر و تغییر پلتفرِم پخش 
چقدر روی دیده شــدن سریال و 
بازخوردهایی کــه گرفتید تأثیر 

مثبت یا منفی گذاشت؟
فکر می کنم ســریال باالخره مخاطب 
خــودش را پیدا کرد. ولــی می توانم بگویم 
که تلویزیون عیــد امســال از عدم پخش 
»جناب عالی« ضرر کرد. چون اگر این اتفاق 
می افتاد و این حساسیت روی »جناب عالی« 
ایجاد نمی شد، می توانست مخاطب بیشتری 
داشته باشد و حتی شاید خیلی از مسئولین 
کشوری آن را می دیدند. نگاه به این سریال 
در آن شرایط عمومی تر می شد. فکر می کنم 
تلویزیون در مسیر جذب مخاطب ضرر کرد 
چون »جناب عالی« در تمام ابعاد کار ساده ای 
است و می توانست با مردمی که به اینترنت 
دسترسی ندارند ارتباط خیلی خوبی برقرار 
کند. با این وجود باید تشکر ویژه ای از برخی 
از مســئوالِن خود تلویزیون داشته باشم – 
مثل مدیر شبکه نسیم – که اگر آن ها پشت 
این کار نمی ایســتادند شاید »جناب عالی« 
بایگانی می شــد. اصاًل این اتفاق داشت رخ 
می داد. واقعًا دم برخی از افراد گرم که در خود 
سیستم تلویزیون پای این سریال ایستادند و 
شرایط را برای دیده شدن آن فراهم کردند. 
ضمــن این که مطمئنم آن مســئوالنی که 
حساسیت نسبت به »جناب عالی« داشتند، 
اآلن نگاهشان تغییر کرده است و می بینند با 
پخش این سریال هیچ اتفاق خاصی نیفتاده 

است.
در ضمن حاشیه بدی هم در مورد این 
سریال مطرح شد که دوست دارم این جا و با 
شما مطرح کنم. وقتی گفتند این کار بایگانی 
شده و پخش نمی شود، یک سری از صفحات 
ســینمایی مطالب تلخی در مورد ســریال 

نوشــتند. آن ها بدون دیدن سریال گفتند 
»جناب عالی« از نظــر کیفیت پایین بوده و 
شــبکه ها به این دلیل آن را نمی پذیرفتند. 
انگار ما الکی هوچی گری کرده ایم. ولی واقعًا 
وقتی کار پخش شد حساسیت کار در بیان 
خیلی چیزها برای همه مشهود، و مشخص 
شــد که چرا این کار با چنین چالش هایی 

مواجه شده است.

شما یک فیلم سینمایی ساخته اید 
و یــک مجموعه بــرای مدیوم 
تلویزیــون. بــرای خود شــما 
کار در کــدام بخش یــا مدیوم 
لذت بخش تر یــا اقناع کننده تر 

است؟
ببینید. این ســؤال خیلی خوبی است 
اما در شرایطی که زندگی هنرمند در یک 
تعادل باشد. اآلن دیگر زندگی شخصی ما 
سلیقه های ما را می سازد: این که من چقدر 
در زندگی شخصی ام در گیر و دار مادی ام یا 
زندگی خانوادگی ام چگونه است. همه این ها 
بر زندگی یک هنرمند تأثیر می گذارد. یک 
هنرمند می تواند پول داشته باشد و – مثاًل 
– پنج ســال روی یک فیلمنامه کار کند. 
اآلن زندگی همه ما خیلی پیچیده شــده 
است. انگار انتخاب دست خودمان نیست. 
شــاید عادل تبریزِی پنج ســال پیش فکر 
می کرد فقط باید ســینمایی بسازد. شاید 
عادل تبریزِی ده ســال پیش فکر می کرد 
فقط باید در حوزه فیلم کوتاه کار کند. اآلن و 
در وضعیت فعلی سینمای ایران که به نظرم 
اصاًل اوضاع خوبی نیســت، برایم فقط این 
مهم است که در هر حوزه ای که کار می کنم، 
حّس و هیجانم نسبت به سینما از بین نرفته 

و تبدیل به یک تکنسیِن ِصرف نشوم.

متأسفانه فکر 
می کنم سینمای 
ایران در گذشته، 
از هر لحاظ جنس 
بهتری داشت: چه 
از لحاظ تولیدی، چه 
مفهومی، چه هنری 
و آرتیستی، چه 
اجتماعی و چه از نظر 
تأثیرگذاری در بستر 
جامعه


