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 های بحث و دید نخواهد و ندیده را "3ها اخراجی" هرگز که این بر نگارنده اصرار به توجه با

 را آن و کردم مطرح "2ها اخراجی" در "استفراغ از پر پاکت دو" میزانسن و سکانس به اداستن با که مختلفی

 تواند می دادم، انجام اش سازنده با را گو و گفت این که همین دانستم، بعدی فیلم ندیدن دلیل همچون

 این نیاوردن برای دلیلی امروز، با 78 سال شرایط تفاوت بر تأکید با اما. باشد آور تعجب بسیاری برای اکنون

 روشنی به شده، مطرح های بحث خود. بینم نمی آن انجام از پشیمانی احیاناً و سایت این در گو و گفت

 .بود خواهند گویا

* 

* 

 تمرکز با را «هااخراجی» اولش پرفروش فیلم دوم قسمت نمکیده مسعود فاصله، سال دو با: مقدمه

 هاییپیشرفت او کارگردانی البته قبلی، تجربه به تکیه با و مدت این در. ساخت کمتر ظاهراً امکاناتی و بیشتر

 آن در هاشخصیت تحول شکل و جنس همچنان هرچند دارد؛ سیر خط اندکی کمدست اشفیلمنامه و کرده

 و است شبیه انقالب از پیش سینمای هایفیلم به ماهیت در پاک، فرشتگان به بدها آدم ناگهانی تبدیل با

 دست حرکت یا شودمی عوض بازیگر یک نگاه جهت حتی گاه بسته، به متوسط نمای از کات در هرچند

 هاآشفتگی« 2هااخراجی» حال، هر در اما. شودمی بدل متوسط نمای در چپ دست به دور، نمای در راستش

 داریم تیوق که است این ترمهم نکته وجود، این با. دارد نخست قسمت از کمتر مراتب به هاییشلختگی و

 هاده از یکی جایگاه در را او که باشد این تواندمی اشبالفاصله معنای یک کنیم،می مطرح را مباحثی چنین

 یک عنوان به را نمکیده کسی دیگر حاال. ایمپذیرفته پیگیر، و فعال ایران، سینمای کارگردان صدها و

 به هم من. دهدنمی قرار ارزیابی مورد میرس مواضع به متمایل سابق مطبوعاتی یک یا تندرو اصولگرای

 نمایش برای سرعت به باید که روزهایی در نمکیده خود هایهمراهی با را فیلم پیشاپیش، ارزیابی هر جای
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 فیلم خود جناحی، و سیاسی و فرامتن نکته هر جای به قضاوتم معیار و دیدم کرد،می اشآماده جشنواره در

 جز چیزی امکرده کوشش نیز مصاحبه طول در. بود آن در تکنیک و لمنامهفی پرداخت و اشکمدی نوع و

 مورد جشنواره برگزارکنندگان سوی از ابتدا در و ظاهر در« 2 هااخراجی. »ندهم قرار مالک را فیلم خود

 جشنواره هفتمین و بیست که حاال اما. نشد گنجانده ایران سینمای مسابقه بخش در و گرفت قرار اعتناییکم

 ویژه بلورین سیمرغ» نشدهتعریف و مبهم عنوان با – خود جوایز ترینعجیب از یکی اهدای با فجر فیلم

 گزیند، دوری نشدن، برنده به نسبت او احتمالی منفی واکنش از کرده سعی نمکی،ده به -«دوم و اول بخش

 را سیمرغ این آیا پرسیدممی او از شد،می برگزار مراسم از بعد مصاحبه این اگر. است دیر اندکی دیگر

 گونه این توانستنمی دیگر آخر، سؤال به پاسخ در او بحث انتقادی جهت و داند؟نمی تحمیلی ییجایزه

 فیلم، تماشای از بعد درست مصاحبه انجام با عوض، در ولی. باشد مظلومیت داعیه با همراه و آمیزگالیه

 این که دارد؛می باز حواشی بر مکث از را گو و گفت این، و است متمرکز فیلم روی کامل طور به هاپرسش

 نوع این. اشسیاسی و جناحی پسزمینه با نمکیده نه است؛ فیلمساز نمکیده با رویارویی مسیر در هم باز

  .هست هم سینما کارگردان یک جایگاه در او خود مطلوب رویارویی،

* 

* 

 کردید؟می چه« 2هاراجیاخ» و «هااخراجی» بین فاصله سال دو این در*

 شناخت ژانرها و قواعد و سینما به نسبت و ببینم بیشتر و بخوانم بیشتر دوره این در کردم سعی*

 و شوم ییتازه حیطه وارد خواستممی چون کردممی کار فیلمنامه روی طوالنی بسیار مدت. کنم پیدا بیشتری

 و گیریگروگان هایفیلم نوع به هم بخشی در و اسارتی هایفیلم گونه به بیشتر« 2 هااخراجی» جون

 که اسرا موضوع درباره کارم تحقیقاتی مراحل هم. کردممی تالش دقت به باید شد،می نزدیک هواپیماربایی
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 هایفیلم بازبینی هم و داشتم مطالعه و توجه آن به نسبت هم مقطع این از پیش سال هایسال از البته

 از بسیاری. طلبیدمی زیادی دقت و وقت دو هر تکرار، از پرهیز و کلی ییآشنا برای نوع این مختلف

 و شدی موفق بار یک گفتند. نساز را« 2 هااخراجی» گفتند من به فاصله این در نامصاحب کارگردانان

 اشمخاطب و ایران سینمای و است بیرحم سینما. نیفتد اتفاق آن است ممکن حاال ولی کردی، رکوردشکنی

 وقت یک است ممکن چون نساز را دوم قسمت. است جهان در هانمونه ترینبینیپیش غیرقابل زا یکی

 این جای به من اما. بوده اتفاق هم اشگسترده توفیق و اول قسمت حتی بگویند وقت آن و بخورد شکست

 ساخت سراغ به تریقوی اندوخته و پرتر چنته با کردم سعی کنم، نشینیعقب و بترسم هاحرف این با که

 .کنند مشخص باید دیگر دوستان و شما و مردم داده، یینتیجه چه که این. بروم فیلم این

 و کرده ییدا سیر خط داستان. دارد بهتری روز و حال« 1 هااخراجی» از شما فیلمنامه بار این*

 در شما کمدین ازیگرانب فراوان هایپردازیبداهه آن احتماالً. شده بهتر هم، به مختلفش هایبخش اتصاالت

 بنویسید؟ خودتان را فیلمنامه که دارید اصرار چرا بپرسم خواهممی اما. یافته کاهش جا این اول، قسمت

 و اصول هرجال به هم نویسیفیلمنامه اما. درست این دارید؛ دقیق اطالعات ان مناسبات و جبهه از شما

 اطالعات با ساختارها این ترکیب در بتواند یمیت کار است ممکن که دارد قواعدی و نظام و ساختارها

 در مشکل این« 2 هااخراجی» در مشخص طور به. برسد تریمنسجم نتیجه به شما، تاریخی و ییجبهه

 و اندکرده پیدا لحن تفاوت هم با اردوگاه، هایبخش و هواپیما به مربوط هایبخش که دارد وجود فیلمنامه

 زائد هواپیما بخش رسدمی نظر به هم کلی طور به. اندشده تلویزیونی طنز رنامهب یک نامرتبط هایآیتم شبیه

 و مردانه صرفاً فیلم مثالً تا شده اضافه انگار. چسبدنمی اسارت داستان و فیلم پیکره به واقع در یا است

 اسرا، اردوگاه به هواپیما سرنشینان امدن. کند پیدا پرانیمزه فرصت هم رضویان جواد یا نشود، جنسیتیتک
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 بحثم بخش این اول سؤال همان به مرا باز اینها و آوردنمی وجود به داستان مسیر در مهمی تغییر هیچ

 نویسید؟می فیلمنامه تنهاییبه خودتان چرا که رساندمی

 کس مرا فیلم فیلمنامه که چه یعنی فهممنمی. است «من» فیلم چون. دارم دوست طور این چون*

 از فیلمنامه تا صد حدود اغراقبی دوسال، این در. شد نخواهد من فیلم دیگر عمالً چون. باشد نوشته دیگر

 بنویسم، اول از را همه و بنشینم باید انگار کردممی حس من. بسازم که رسید دستم به مختلف افراد.  جاها

 که است این منظورم. یستن منیت و تکبر معنای به «من» این. کنم زندگی آنها با و کنم خلق را هاشخصیت

 شکل آن مورد در. بیاورم دست به ان اجرای برای درستی ذهنیت توانمنمی نباشد، خودم با کار تألیف تا

 و لحن با شانمختلف هایفصل در که دارند وجود مختلفی مشهور هایرمان کنممی فکر گفتید، که وارآیتم

 این مهم. چسبندنمی هم به فصل دو این چرا بگوید دتواننمی هم کسی و گویندمی قصه متفاوتی شیوه

 ربط کند حس سینما سالن در فیلم مشاهده حین در تماشاگر و بدوزی هم به طور چه را اینها که است

 بردیممی بورکینافاسو به مثالً و بردیمنمی عراق به را هواپیما اگر ما حتی. شده برقرار اجزا این بین درستی

 به رسد چه بود، موفق هم باز دادیم،می نشان و کردیممی دنبال آخر تا را هواپیما نانسرنشی سرنوشت ولی

 این ترفند دو با. شوندمی جمع جا یک اردوگاه در ما اسرای با مسافرانش و رودمی عراق به هواپیما که حاال

 توی هایشخصیت میان همسانی نوعی که این یکی. کندمی برقرار را اتصال این و شودمی انجام کار

 نقش مقدس، دفاع و جنگ در دارند عمالً و اسیرند آنها مثل هم اینها. ودمی برقرار جنگ اسرای با هواپیما

 به را هواپیما توی افراد و کندمی نمادسازی نوع یک واقع در است، همین امتداد که دومی. کنندمی ایفا

 آن مثل و اندبوده جنگ سفر هم که گیردمی نظر در جبهه پشت و شهرنشین مردم همه از یینماینده عنوان

 داریم دیالوگی جایی. کنندمی طی رزمندگان با موازی طور به را جنگ خود مسیر دارند عمالً هواپیما،

 نوع. هستیم کشتی یک سوار مانهمه که است قدیمی مثل همان به اشاره که هواپیما کردن سوراخ درباره
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 که بدهد نشان است قرار و است آمده ایرانی مختلف اقوام از دارند، تن به پیماهوا مسافران که هاییلباس

 با حتی. برسد وحدت رویه یک به مشترک، دشمن مقابل در دارند که هاستایرانی کل از ییمجموعه این

 و هاسکانس تدوین حتی. کنند دفاع و بشوند سنگرهم و همسو توانندمی اقوام این مشترک، نقطه حداقل

 از مشخصی، نقاط در یعنی. بود مشخص فیلمنامه خود در کامالً هواپیما، و اردوگاه بین هایبرگشت و رفت

. بود شده فکر پیوندها این همه به و برعکس؛ یا رفتیممی هواپیما توی موقعیت به اردوگاه توی هایدرگیری

 نتیجه ده بدهیم، نویسفیلمنامه یا گردانکار ده به را داستانی ایده این اگر. است ییسلیقه بگویم که مصرم

 و نویسیممی مخاطب برای ما بگویم که دارم هم تأکید. بوده ایده این از من روایت این. دهدمی مختلف

 حتی. برود پیش بتواند کار تا کنممی فکر او واکنش و مخاطب به نویسم،می چیزی دارم جا هر. سازیممی

 مخاطب یک عنوان به مرا بخش این گویممی مثالً زنیم،می حرف هنگسازآ با موسیقی ملودی سر بر وقتی

 .دهممی اهمیت مردم واکنش به جا همه یعنی. نداد تکان

 ؟نشده کم« 2 هااخراجی» در چطور؟ هابداهه بحث خصوص در*

 یشههم بنابراین، و «آیددرمی» اصطالح به اجرا در طنز کار کلی طور به بگویم باید مورد این در*

 و «هااخراجی» در هم بگویم توانممی جرأت به اما. افتدمی اتفاق آن در اجرا حین سازیبداهه موارد مقداری

 و است موجود هافیلمنامه خود هم حاال و بود فیلمنامه در پیش از هادیالوگ درصد 09 ،«2 هااخراجی» هم

 سازکمدی که من. سازمنمی کمدی فیلم نم بدهم توضیح که است این ترمهم ولی. دهدمی نشان را این

 کشور در عرصه این اساتید از بسیاری تأیید مورد هم آن و امنوشته طنز ژورنالیسم، دوره در البته. نیستم

 این برای کمدی ابزار از و کنم مطرح را آن خواهممی که دارم حرفی من فیلم دو این در ولی. است بوده

 سعی دارد، ربط امدغدغه و حرف آن به مستقیم طور به که هاییبخش با وردبرخ در. کنممی استفاده کار

 خواستممی« 2 هااخراجی» در جمله از. شود باورپذیر فیلم تا کنم پیدا دست واقعیات به و باشم دقیق کنممی
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 نوع دانندمی دقیقاً چون. کنند بازی اند،بوده اسیر که هاییبچه خود را عراقی سربازان و فرماندهان نقش

 بی و ضعیف دشمن نمایش از. بوده چگونه داشتند، ما اسرای با که برخوردی و دید و عراقی افسران رفتار

 تصویر شددیده جنگ در که را چیزی همان نتیجه، در و دهممی ترجیح را قوی دشمن. بیزارم پا و دست

 .کنممی

 سنجید؟نمی تماشاگر خنده میزان با را تانموفقیت میزان پس*

 و کمیک وجه دو فیلمم اگر کنممی سعی و کنممی فکر هم این به اما. است ترمهم برایم حرفم نه،*

 گاهی و کند گریه گاهی یعنی. بگیرم تماشاگر از را دلخواه نتیجه بتوانم هم دومی مورد در دارد، تراژیک

 خنده که جایی از نکند که بودم نگران ممدا. داشتم خیلی را نگرانی این راستش« 1 هااخراجی» در. بخندد

 ترک را سینما سالن و شود بلند حتی تماشاگر آید،درمی آب از جدی و تلخ هاموقعیت و شودمی متوقف

 در پیش دقیقه چند تا که تماشاگری ها،شهرستان در حتی و شهر پایین و باال مختلف نقاط در دیدم اما کند،

. گیردمی حسی کم دست یا. کندمی هم گریه آخر، صحنه یا کمد توی بچه نآ دیدن با حاال بوده، خنده حال

 اشهمه از دیگر تراژدی/ کمدی. هست تراژدی از ترسخت خودش که کمدی. است تریسخت کار این

  .است ترسخت

 همان فقط چیست؟ داشتید، را طرحش دغدغه« 2 هااخراجی» در گوییدمی که مهمی حرف این*

 جنگ؟ در مردم همه کتمشار و همراهی

 این از. نیست انتخاب یک اسارت بگویم خواستممی« 2 هااخراجی» با. هاستحرف از یکی آن*

 یک. کرد اشمقایسه داشتند، شهادت برای ما رزمندگان که شوقی همه آن و شهادت با را آن نباید نظر

 اورا نام همین به هم هاعراقی خود حتی که حمید حاج نام به داشتیم عراق مختلف هایاردوگاه در اسیری

 از که بود عجیبی و جانبههمه مقاومت دلیلی به زندانش دائمی تغییر و او بسیار شهرت. زنندمی صدا
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. بدهند مدال خواستندمی جایی در ها،سال از بعد که بگویم برایتان است جالب. دادمی نشان خودش

 خانه به برایت را مدال گفتند. نرود سن روی و نرود مراسم به خواستند حمید حاج از اما. بود برپا مراسمی

 در شدن گرفتار و اسارات نفس جامعه، در خواهیمنمی چون. نیا صحنه روی شما و آوریممی یا فرستیممی

 ده گفت و آمد من پیش. افتاد گریه به داشت، که روحی مقاومت همه آن با آدم این. شود تلقی امتیاز آن،

 انتخاب این و شویم اسیر جبهه در بود ممکن ما همه. شکست حرف این ولی نشکست مرا اسارت سال

. شوند مواجه مهریبی با نباید و نیست بنا کردند، طی را دشوار دوران این که آنهایی هم حاال. نبود کسی

 ما صیبن را شهادت سعادت خدایا شیم، شهید بود قرار ما گویدمی که« 2 هااخراجی» در حاجی دیالوگ

 کشورم مسئولین به را سطر یک همین بتوانم اگر من. است درستی حرف است، ترسخت اسارت ولی بفرما

 انجام را کارم بشود، مهریبی با توأم برخورد آزادگان با نباید و نبوده کسی خواست اسارت که کنم منتقل

  .امکرده ادا فیلم ینا در را اسارت حق و امرسیده خواستم،می که یینتیجه به و امداده

 فیلم اول مونوکروم سکانس آن در را خاصی دغدغه چطور؟ فیلم در جنگ خود تصویر به نسبت*

 اسارت برای ییمقدمه و بزنید محک را تانکارگردانی توانایی خواستیدمی فقط یا کردیدمی دنبال

 بسازید؟ هاشخصیت

 همه این. اتکاست قابل ندرتبه ده،ش ثبت ما سینمای در جنگ از که تصویری معتقدم من*

 کارخانه جبهه که این به معتقدیم ما اگر. نیست واقعیت به مقرون واقعاً یکسویه نگاه همه این و فتوحات

 در شانتحول و تغییر برای حایی و دهیممی نشان فرشته هافیلم در را رزمندگان همه چرا بوده، سازیآدم

 که این دلیل به ما عملیات ده هر از اگر گذاریم؟نمی باقی جنگ و ههجب سازیآدم کوره هایمرارت طول

 نشان مانجنگی هایفیلم در را این چرا شد،می مواجه شکست با تایش شش پنج بود، عراق پشت دنیا تمام

 تعبیر خرازی شهید مورد، این در بشود؟ عیان بیشتر هم مردم نظر در پیروزی دفعات آن ارزش تا دهیمنمی
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 جنگ سینمای در. نویسندنمی درست نویسند،می درشت را جنگ ما مطبوعات گفتمی. داشت خوبی اربسی

 را این ضمناً و. بدهم نشان را بحران این خواستممی اولیه صحنه آن در من. است طور همین معموالً هم

 فرهنگ کتاب فحهص 099-899 مجموعاً ما. بود شوخ ایرانی رزمنده هم بحران همان دل در که کنم تصویر

 جبهه هایبچه شوخ عبارات همه. رسیده چاپ تجدید به بارها و شده منتشر که داریم جبهه اصطالحات

 گویندمی گنجانیم،می فیلم هایدیالوگ توی را موارد از چهراتا داریم وقتی ما ولی هست، هاکتاب این توی

 بیشترین( ع) حسین امام یاران عاشورا شب که این توهین؟ کدام توهینی؟ چه. شد توهین جنگ و جبهه به

 در ما جبهه در که نیستند متوجه اصالً دوستان این. است تاریخی واقعیت یک اند،گقته هم با را هاشوخی

 آشفتگی کنج به کسی دادنمی اجازه و کردمی را خودش کار ایرانی طناز و شوخ روحیه هم هادشواری اوج

 کردن بازی تئاتر گفتمی آزادگان، سید به بود مشهور که ابوترابی مرحوم .کند کِز خاموشی و افسردگی و

 نظامی هایجنگ تاریخ در که دهدمی سمی آمار سرخ صلیب بعدها چرا. است ترواجب نماز از هابچه برای

 همه از ایرانی اسرای بین در افسردگی و یأس و روانی هایبیماری و خودکشی آمار بیستم، قرن در جهان

  .گرددبرمی روحیه همان به این است؟ تر پایین اج

 است، اول قسمت از کمتر البته« 2 هااخراجی» در جنسی حتی و غیرمؤدبانه گاه هایشوخی حجم*

 همسو و همدوره هم شما فیلم تاریخی، بندیتقسیم یک در که نیستید این نگران. دارد وجود همچنان ولی

 هاشوخی نوع همین از آکنده هایشنمونه که موجی شود؟ قلمداد انایر سینمای در ابتذال جدید موج با

 .ندارند هم نمکی و لطف کمترین و هستند

 هافیلم آن با قیاس قابل« 2 هااخراجی» و «هااخراجی» در هاشوخی این میزان و نوع کنممی فکر*

 منتقل را مفهومی اما نیستند، مؤدبانه ظاهراً که برویم تعابیری و هاواژه سراغ به ما است ممکن. نیست

 تعابیری و الفاظ کارگیریبه شاهد بارها ما هم موالنا معنوی مثنوی اشعار در. است اصل آن و کنندمی
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 کندمی القا را عرفانی مفهومی دارد ولی برسد نظر به ادبانهبی است ممکن عرف طبق و ظاهر در که هستیم

 کردم، کمتر را کار این« 2 هااخراجی» در که این اما. کرد محدود اشادبانهبی وجه همان به را آن تواننمی و

 همان به خواهمنمی من و کرده فرق سینما این امروز شایط که این برای هم و بود اندازه رعایت برای هم

 .نه گویممی من و است؛ هنر قرمز خطوط از عبور گویندمی همه همیشه. بزنم دامن کردید، اشاره که جریانی

 شناخته محترم اخالقی قرمز خطوط باید همیشه. است هنر آن با کردن بازی همزمان و قرمز خطوط رعایت

 به باید. باشد نداشته دینی و شرعی امور به مستقیمی ربط هیچ است ممکن و است انسانی مسائل اینها. شود

 و فیلم بازیگران با کار در را این من و گذاشت احترام اشخانواده و تماشاگر اخالقی هایمحدوده این

 احتمال از پرهیز برای هم و هاحرمت همین حفظ برای هم. کردممی لحاظ دادند،می که پیشنهادهایی برخی

 نظر از کن، کوتاه و دربیاور را فیلمت جای آن یا جا این که بگویدند من به بخواهند اگر چون. ممیزی

  .نیست پذیرفتنی برایم شخصیتی

 تعارف مهماندار به را استفراغش از پر پاکت دو رضویان که ییصحنه برای مثالً اه،نگ این با خب*

 دارید؟ توجیهی چه زند،می

 چندش باعث هاکمدی در اتفاقات بعضی که این. نشکستیم را اخالقی مرز گونه هیچ ما جا این*

 از من. هست دنیا جای همه سازیکمدی در کند، خنده تولید چندش همین اثر در بعد، و بشود تماشاگر

 دادی نشان هابعثی از را تصویر این چرا پرسندمی برخی که این. کنممی تعجب اعتراضات از دیگری بخش

 بعث حزب وصی و وکیل اینها مگر که شوممی متحیر هم من زدی؟ آنها مورد در را هاحرف این چرا و

 .کنندمی دفاع آن از چنین که هستند

 مثالً. ندارد بعث از دفاع به هم ربطی هیچ و کنم،می وارد من را ایرادها همین از یکی ببینید، نه،*

 ننه بابا بچه میون در یکی هابعثی این» گویدمی آزاردهنده صراحتی با ناگهان رجبی مهران فیلم از جایی
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 حد از بش. کندمی اذیت سینمایی لحاظ به حتی اخالقی، هایمحدوده از فارغ دیگر این. «نیستن خودشون

 بدهید، نشان مقتدر و توانا را دشمن دارید دوست گفتید که تئوری آن با اصالً و است شعاری و صریح

 .خواندنمی

 اسرای با هابعثی دانممی من. امعصبانی هنوز که است خاطر این به دیالوگ آن. دارم قبول را این*

. بیندمی فیلم در را این هم بیننده. شومنمی ناراحت بیاید، هابعثی این سر هم بالیی هر راستش. کردند چه ما

 ددمنشی و بدرفتاری لحظه به لحظه آنها ولی کنندمی آزاد را آنها اسیر ما رزمندگان که بیندمی اول همان از

 علی حضرت از تعبیری. نیست من خود مال اصل در هم فیلم دیالوگ جمله این. رسانندمی اوج به بیشتر را

. اندمخنس اینها اند، الرجالاشباح اینها فرمایدمی اسالم صدر در هابعثی همتایان درباره که است( ع)

 جوان به بنگرید، کینه و بغض با را دشمن آمده احادیث در که این. اندبرآنده حرام هایشکم از. اندزادهحرام

 به برخوردها، و هایالوگد نوع این در من شود؟ منتقل باید چطور ندیده، چیزی جنگ از که 1379 دهه

 .هستم تأثیر همین دنبال

 آیدمی شعری است، تیتراژ درآمدپیش خودش که جنگی درگیری سکانس از پیش فیلم، ابتدای در*

 تشویش در سعی/ بوم روی ظلمت رنگ یعنی فیلم: »است عجیب هم خیلی و باشد؛ خودتان کار باید که

 مطرح زمرۀ در هم خودم و شد «هااخراجی» با که هاییبلتقا به دارید چه؟ یعنی این. «عموم اذهان

 کنید؟می حساب تسویه هستم، و بودم کنندگانش

 منفی واکنش با. شودمی و شده دوم قسمت با که هاییتقابل به همچنین و است، طور همین*

  .اندکرده شروع را من با برخورد منفی واکنش با دیگران چون کنممی شروع
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 جای به تدریج به که حالی در. مانیدمی باقی واکنشی فیلمسازی همچنان شما روش، این با ولی*

 خود مثل اگر و شوندمی مواجه شما با کارگردان عنوان به دارند ایدئولوگ، یک جایگاه در شما با برخورد

 .سینماست حیطه در شود،می مطرح نظرهاییاختالف من،

. ندارم حسی چنین حاضر حال در. شودمی عوض هم من رفتار و رویه حتماً باشد، طور این اگر*

 من به دارید دوستان از خیلی مثل هم شما. بود یکسویه کامالً شد، فیلم با جشنواره از پیش که برخوردهایی

 جشنواره من، مقبل در وقتی ولی. کنممی و امکرده را امسعی خب،. کنم رعایت را بازی قواعد گوییدمی

 باور توانممی چطور پذیرد،نمی ایران سینمای مسابقه بخش در را فیلم و کندنمی رعایت ار بازی قواعد فجر

 هایفیلم تک تک با مقایسه در« 2 هااخراجی» واقعاً ندارد؟ دیگر دالیل و سینماست سر بر بحث که کنم

 در خواستمیم جشنواره از من شد،می پذیرفته بخش این در حتی فیلم اگر است؟ ترضعیف مسابقه، بخش

 فیلمبردار، بازیگران، فیلم، عوامل اما. نکنند داوری را آن اصالً فیلمنامه و کارگردانی یعنی خودم هایبخش

 که دارند حق اینها. است توجه خور در کارشان حاصل و اندکشیده زحمت همه بقیه، و طراح آهنگساز،

 .بگیرد قرار قضاوت مورد و شود دیده کارشان بخواهند


