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اگر قرار باشد به 
مسعود کيميایى 
فکر کنم به »قيصر«، 
»گوزنها« فکر 
مى کنم، به فيلم های 
اخير داریوش 
مهرجویى فکر 
نمى کنم، به »پری« 
فکر مى کنم. یک چيز 
را باید مدنظر داشته 
باشيد اگر تلویزیون 
»پدرساالر« را 
پخش کند ما 
همان قدر دوست 
داریم که بيست 
سال پيش دوست 
داشتيم؟ شاید ما 
آدم های آن فيلم ها 
را دوست داریم و 
مى خواهيم با نقدمان 
مثال به مسعود 
کيميایى بگویيم 
شبيه همان آدم ها 
را دوباره برایمان 
بسازد. چون برای 
همه ما اساسا 
خاطره بازی جذاب 
است.

درست است و اتفاقا من سینمای کاهانی را دنبال 
می کنم و به نظرم کارگردان باهوشی است اما این 
موضوع برای همه پیش نمی آید و درنهایت از یک 
جایی به بعد به جایی می رسیم که می فهمیم کدام 

فیلم را چه کسی ساخته است.

خود شما دوست دارید که سبک داشته 
باشيد و قبل از این که تيتراژ باال بياید ما 
حدس بزنيم شما کارگردان فيلم هستيد؟ 

نمی خواهم بگویم برای سبک داشتن تالش می کنم اما 
دوست دارم در آینده کسی که کار من را ببیند سریع 

متوجه شود که چه کسی فیلم را ساخته است. 

سبک فقط باید برای فيلمسازهای بزرگ 
اتفاق بيفتد؟ اگر بله، پــس چرا از نظر 
شما فيلمســازان بزرگى مثل مارتين 
اسکورســيزی، تارانتينو و حتى کلينت 
ایستوود تجربيات مختلف در گونه های 
مختلف دارند و هر فيلم بــا فيلم قبلى 
متفاوت اســت. این منافاتى با صاحب 

سبک بودن ندارد؟
آن ها خیلی تجربه گرا هستند. ما فیلمسازی داریم 
که از کن جایزه گرفته و به هالیوود رفته اســت و 
همین فیلمساز فیلم تجاری عجیب ساخته، با او که 
حرف می زنیم می گوید جایزه کن برای من اتفاق 
افتاد، می خواســتم ببینم در هالیوود چه چیزی 
وجود دارد که من کشف نکرده ام مثال در مورد اصغر 
فرهادی که خیلی درصد ریسک باالیی دارد هم تا 

جایی مشابه این اتفاق را می بینیم.

خود شما چقد تجربه گرا هستيد؟
خیلی واقع گرا اما ریسک پذیر هستم و اساساً فکر 
می کنم هر کسی که وارد سینما می شود باید اهل 

ریسک باشد.

تــا ایــن ميــزان تجربه  گرایــى و 
ریسک پذیری را در خودت مى بينى که 
به شرط پول خوب کمدی گيشه بسازی؟
جالب است بدانید که سال گذشــته قرار بود یک 
کمدی فانتزی بسازیم اما نشد چون احساس کردیم 
ممکن است کار خوبی نشود چراکه تعریف مردم از 
کمدی چیزی است که ممکن است کار ما نباشد و 
مردم نپذیرند. ما داستان های خودمان را داریم و اگر 
اشتباه نکنم من و جمشید تا پنج سال آینده چند 

فیلمنامه داریم.

مفاهيمى در کارهای شما مرتب تکرار 
مى شــود مثل مهاجرت، مــادر، تاوان 
اشــتباه و... این ها باعث نمى شود به 
تکرار بيفتيد؟ مشابه نقدی که به مسعود 
کيميایى؛ کارگردان درخشان سينمای 
ایران وارد هست این که هميشه ایشان با 
طرحى در قالب معرفت و رفاقت صحبت 
مى کنند و در این سال ها حتى به تکرار هم 
رسيدند. شما هم فکر نمى کنيد در برخى 
موضوعات مثل عشق، رفاقت و مادر و... 

جا بيفتيد؟
اگر قرار باشد به مسعود کیمیایی فکر کنم به »قیصر«، 
»گوزنها« فکر می کنم، بــه فیلم های اخیر داریوش 
مهرجویی فکر نمی کنم، به »پــری« فکر می کنم. 
یک چیز را باید مدنظر داشــته باشید اگر تلویزیون 
»پدرســاالر« را پخش کند ما همان قدر دوســت 
داریم که بیست ســال پیش دوست داشتیم؟ شاید 
ما آدم های آن فیلم ها را دوست داریم و می خواهیم 
با نقدمان مثال به مســعود کیمیایی بگوییم شبیه 
همان آدم هــا را دوباره برایمان بســازد. چون برای 
همه ما اساسا خاطره بازی جذاب است. ما هیچ وقت 
اولین قرار عاشقانه مان را فراموش نمی کنیم، چون 
مهیا ترین قرار عاشقانه است و قشنگ ترین تصویری 
هست که یاد شخص تا همیشه می ماند. این موضوع 
در فیلم ها هم وجود دارد که بهتر و بیشتر برای آن 

آماده می شویم، سینما هم به همین شکل هست.

فکر نمى کنيد که ممکن است روزی با 
این مفاهيم که در سریال ها و فيلم هایتان 

مى بينيم به تکرار برسيد؟
در »چند متر مکعب عشق«، »رفتن« و »شکستن 
همزمان بیست استخوان« همه در مورد موضوع 
مهاجرت حرف می زنند اما هر کدام به نحوی. اگر 
فیلم دیگری قرار باشد در مورد مهاجرت ساخته 
شود طبعا قصه دیگری می گیرد، برای همین فکر 
می کنم ما دچارش نخواهیم شد. یکی از تفاوت های 
ســینما با تلویزیون این است که در سینما همه 
آنچه اتفاق می افتد فقط کارگردان می خواهد اما 
در تلویزیون این طور نیست، تلویزیون چون برای 
یک مجموعه سفارش دهنده است باید بخشی از 

منویات آن مجموعه در اثر باشد.

 ولى مثــال این تفکر پيــش مى آید که 
»دلدار« نزدیک به »سایه بان« است و 

این خودش یعنى تکرار؟

نزدیک به مضمون هست اما نزدیک در کارگردانی 
و ســاخت نیســت. به نظر من »چند متر مکعب 
عشــق«، »رفتن«، »شکســتن همزمان بیست 
استخوان«، »دلدار« و »سایه بان« مضمونی نزدیک 
به هم دارند. در همه این فیلم و ســریال ها دنبال 
انســانیت می گردیم، نه به این معنا که انسانیت 
گم شده و ما دنبالش می گردیم. به نظرم انسانیت 
چیزی است که بشر با توجه به شرایط اجتماعی و 
گرفتاری های بسیار زیاد، روزبه روز آن را فراموش 
کرده و یادش رفته که برای چه چیزی به دنیا آمده 
اســت و گاهی الزم به یادآوری اســت. االن همه 
تالش می کنند پولدار شــوند من گاهی اوقات از 
اطرافیانم می پرسم پولدار شــوید که چه بشود؟ 
چقدر اخالقیــات را فراموش کرده ایــد؟! در ماه 
گذشــته چند بار پدر و مادرت را دیدی و جواب 
می گیرم شش ماه شــده که نرفتم آن ها را ببینم 
یا ســوالتی دیگر از این دست. این ها را نمی گویم 
که شعار بدهم و بگویم من خیلی رعایت می کنم 
من هم کاستی های زیادی دارم اما سعی می کنم 
مراقب باشم. مثال تالشم این اســت اگر از برادرم 
15ساعت خبر ندارم زنگ بزنم و بگویم: کجایی؟ 
چرا من از تو بی خبــرم. برای همین احســاس 
می کنم همه ما از مهم ترین چیزی که به معنای 
واقعی دور شدیم انسان بودن هست؛ مثل انسان 
زندگی کردن، بنابراین وقتــی در جامعه زندگی 
می کنیم ملزم به رعایت یک سری تعهدات اخالقی 
هستیم. ما در تمام قصه ها مخصوصا در »دلدار« 
می گوییم جامعه تشکیل شــده از چند خانواده و 
این خانواده ها تعهدات و وظایفی نسبت به همدیگر 
دارند. شخصیت های »سایه بان« و »دلدار« شبیه 
به هم هســتند و در اطراف خودمان وجود دارند 
چون ما آنچه را می بینیم تبدیل می کنیم به درام 
و به بیننده نمایش می دهیم کــه برای مخاطب 

جذاب می شود.

نهایت خوب برای آدم های خوب... به 
نظر شما شبيه به مجموعه »کليد اسرار« 

نمى شود؟
این طور نیست. »آرش« شــخصیت مثبت قصه ما 
هست و آدمی که قصه ما روی شــانه او می چرخد 
مرتکــب قتلی می شــود ازجملــه صمیمی ترین 
دوســتانش به او می گویند: برو و بگو تو این کار را 
کردی اما همان موضوع اتفاق می افتد که در زندگی 
همه ما از آن ترس داریم که »چه می شود« و »چه 
بالیی سرم می آید.« بارها شده که همه ما در شرایطی 
باید تصمیمی می گرفتیم و در آستانه انجام کاری 
گفتیم نه! در قصه »دلدار« هم این موضوع به وضوح 
دیده می شد که »رونا« به »آرش« می گوید: شش 
سال پیش زمان دانشجویی من را می خواستی؟ 
»آرش« در جواب می گوید: می ترسیدم بیایم 
جلو، تو یک دختر پولدار بودی ما از یک جامعه 
معمولی، مــا به اصطالح »هشــتمون گرو 
نهمون بود.« می گوید: تو به من می گفتی. 
خود این چیزی را به ما یــادآوری می کند 
که »در جایی که عزمت را برای اتفاقی جزم 
کردی انجامش بده، اگر نشد حداقل بعد شش 

سال نمی گویی من شش سال را از دست دادم«.

اگر قرار باشد به 
مسعود کيميایى 
فکر کنم به »قيصر«، 
»گوزنها« فکر 

درست است و اتفاقا من سینمای کاهانی را دنبال درست است و اتفاقا من سینمای کاهانی را دنبال 
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فیلم را چه کسی ساخته است.

مفاهيمى در کارهای شما مرتب تکرار 
مى شــود مثل مهاجرت، مــادر، تاوان 
اشــتباه و... این ها باعث نمى شود به 
تکرار بيفتيد؟ مشابه نقدی که به مسعود 
کيميایى؛ کارگردان درخشان سينمای 

نزدیک به مضمون هست اما نزدیک در کارگردانی 
و ســاخت نیســت. به نظر من »چند متر مکعب 
عشــق«، »رفتن«، »شکســتن همزمان بیست 
استخوان«، »دلدار« و »سایه بان« مضمونی نزدیک 
به هم دارند. در همه این فیلم و ســریال ها دنبال 
انســانیت می گردیم، نه به این معنا که انسانیت 
گم شده و ما دنبالش می گردیم. به نظرم انسانیت 
چیزی است که بشر با توجه به شرایط اجتماعی و 
گرفتاری های بسیار زیاد، روزبه روز آن را فراموش 
کرده و یادش رفته که برای چه چیزی به دنیا آمده 
اســت و گاهی الزم به یادآوری اســت. االن همه 
تالش می کنند پولدار شــوند من گاهی اوقات از 
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گذشــته چند بار پدر و مادرت را دیدی و جواب 
می گیرم شش ماه شــده که نرفتم آن ها را ببینم 
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کردی اما همان موضوع اتفاق می افتد که در زندگی 
همه ما از آن ترس داریم که »چه می شود« و »چه 
بالیی سرم می آید.« بارها شده که همه ما در شرایطی 
باید تصمیمی می گرفتیم و در آستانه انجام کاری 
گفتیم نه! در قصه »دلدار« هم این موضوع به وضوح 
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