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کمپوزیســیون و رنگ هایش خیلی خوب 
بود ولی از لحاظ طراحی خیلی عالی نبود، 
چرا که به کالس طراحــی نرفته و طراحی 
بلد نیســت و ادعایی هم ندارد. من به این 
دلیل که دوســتم و یک کارگردان بســیار 
معروف ســینمای ایران تصاویری روی بوم 
کشــیده که سرشــار از تخیل است، از این 
تخیل و فانتزی خوشــم آمد و نمایشــگاه 
گذاشتم. یک خبرنگار از من سوال کرد که 
آیا اگر شــخص دیگری این ها را می کشید 
و به گالری می آورد شــما قبول می کردید؟ 
گفتم که خیــر، من آدم صریح و شــفافی 
هستم و هیچ رودربایســتی با هیچ احدی 
نــدارم. بنابرایــن خیلی راحــت جوابم را 
دادم و گفتم که خیر؛ معلوم اســت که اگر 
شخص دیگری جز مســعود کیمیایی بود، 
من ایــن کار را نمی کردم. من بعد از ســی 
و سه ســال یک نمایشــگاهی گذاشتم که 
ممکن است از لحاظ کیفیت نقاشی خیلی 
سطح باال نبوده باشــد اما خود نقاش برای 
من خیلی مطــرح بود. مســعود کیمیایی 
بــرای همه ی مــردم ایران مطرح اســت، 
کمااینکه در آن شــبی که نمایشگاه برگزار 
شد خیابان آنقدر شلوغ شده بود که پلیس 
آمد و از من پرســید که امشــب اینجا چه 
خبر است؟ من در پاســخ گفتم که مسعود 
کیمیایی نمایشــگاه نقاشی دارد؛ خندید و 
گفت: قیصر؟ من گریه ام گرفت از اینکه یک 
پلیس اینقدر با خوشحالی درباره یک فیلمی 
صحبت می کند. این ها همــه ارزش دارد. 
ما  این حرف هایی را کــه در فضای مجازی 
می گفتنــد، می خواندیــم و می خندیدیم 
و هیچکدام ناراحت نشــدیم. به این دلیل 
که خیلــی بی منطــق، پــرت و زاییده ی 
جهالت نویسنده هایش بود. هیچکس فکر 
نکرد که ایــن آدم ارزش دارد و آدم مهمی 
اســت. کســانی که این ها را نوشتند اصال 

فکر ارزش ایــن آدم را نکردند و به این آدم 
حرمت نگذاشتند. یعنی سی، چهل درصد 
از جوان های ما واقعا بــی اخالق اند و اصال 
به این گفته شــک نکنید؛ نــه فقط راجع 
به مسعود کیمیایی که راجع به همه چیز 
اینطور هســتند. قدردان نیستند و به نظر 
من این خیلی باعث تاسف است. متاسفانه 
من نقد روزنامه »شرق« را نخوانده ام و االن 
فهمیدم که یک چنین چیزی را نوشــته 
و خیلی هم تعجب کــردم. ما برای فروش 
آثار کیســه ندوخته بودیم، البته چند اثر 
فروش رفت اما اصال فکر فــروش نبودیم. 
ما به این فکر بودیم که تخیالت مســعود 
کیمیایی کارگــردان معروف ســینمای 
ایران را نشان بدهیم، همین و فقط همین. 
ما هــر دو کارهای خودمــان را داریم و از 
کارهای خودمان پولمــان را در می آوریم، 
احتیاجی بــه فروش این نقاشــی ها نبود 
که من برایش نمایشــگاه بگذارم؛ بنابراین 
کیســه ای ندوخته بودیم. به هر حال شما 
هر کاری که بکنیــد، مردم حرف می زنند. 
یک مثال برای شما بزنم و آن اینکه اولین 
ترجمه ی کتابــم از اوریانــا فاالچی به نام 
»زندگی، جنگ و دیگر هیچ« درآمده بود 
و من هم بیست و دو، ســه ساله بودم. یک 
دفعه همه ی روزنامه ها نوشتند و سر و صدا 
کردند که یک مترجــم جوان زاده و متولد 
شــد. من هم اصال آمادگی آن را نداشتم و 
واقعا گیج شده بودم. روزنامه ی »کیهاِن« 
آن زمان یک صفحه ی کامل در مورد این 
کتاب نوشته بود. در یک ستون نوشته بود 
که کتاب خوبی اســت و بقیه ی ستون ها 
راجع به مترجم بود که چقدر جوان است و 
چقدر فارسی  او خوب است و چقدر خوب 
ترجمه کرده است. من، هم گیج و هم هول 
شده بودم و از طرفی خیلی هم خوشحال 
بودم. یادم است که این صفحه از روزنامه را 

برای پدرم بردم. با خنده گفتم ببینید که 
در یک صفحه چه تعریفی از من کرده اند، 
پدرم اصال بــه روی خودش نیاورد و گفت: 
چه کسی گفته اســت؟ چه کسی تعریف 
کرده است؟ و وقتی اسم او را گفتم-که االن 
خاطرم نیست چه کســی بود-گفت بدا به 
حال تو که یک چنین شخصی از تو تعریف 
کرده است. من آنجا فهمیدم که اینکه چه 
کسی تعریف کند و اینکه چه کسی تکذیب 
کند مهم است و این را تا االن هم آویزه ی 
گوش کرده ام. هر کــس از تو بد می گوید، 
نباید ناراحت بشوی. مهم این است که چه 
کسی و چه شخصیتی از تو بد می گوید؛ یا 
اگر هر کســی از تو تعریف کرد خوشحال 
نشــو، همه الکی یک چیزهایی می گویند 
و مخصوصا در ایران اینطور است که همه 
قربــان آدم می روند، پس احمقانه اســت 
اگر آدم خوشحال شود! »چه کسی« دارد 
قربانت می رود و از تو تعریف می کند؟ این 
مهم است. بنابراین ما از این حرف هایی که 
زده شد ناراحت نشدیم، فقط من متاسف 
شدم از اینکه انقدر آدم های بی منطق در 
این ممکلت زیاد هستند و این خیلی باعث 

تاسف است. 

شــما که می دانیم به شــدت 
مخاطب ســینمای هنر و تجربه 
هستید، چقدر سینمای قصه گو و 

قهرمانی را دوست دارید ؟ 
بله، من زیاد به تماشــای فیلم های هنر و 
تجربه می نشــینم و خیلی دوســت دارم. 
همیشــه به ســینما فرهنگ می روم و در 
سالن به آن کوچکی بیشــتر از سه، چهار 
نفر هم نیســتیم ولی فیلم های مستندی 
را که می بینم بســیار دوست دارم. مستند 
»بزم رزم« را دیدم و شاهکار بود، این فیلم 
راجع به موسیقی انقالبی ایران بود. مستند 
»چاووش« هم بسیار عالی بود و خیلی آن  
را دوست داشتم و یا مستند »در جستجوی 
فریــده«. فیلم های خیلــی خوبی دیده ام 
و به همین خاطر اســت که سینمای هنر 
و تجربــه را خیلی دوســت دارم. راجع به 
فیلم های قهرمانی و اجتماعی باید بگویم 
که فیلم های اجتماعی کــه فیلم هایی که 
معضالت اجتماع را تعریف می کنند خیلی 
دوست دارم؛ مثل »جدایی نادر از سیمین« 
و خیلــی فیلم های زیادی که شــاید االن 
حضور ذهن نداشــته باشــم تا نامشان را 
بگویم ولی فیلم های »ایســتاده در غبار«، 
»ابد و یــک روز« و همچنین »ســرو زیر 
آب« اثر محمدعلی باشــه آهنگر را خیلی 
دوست داشــتم. »پذیرایی ساده « اثر مانی 
حقیقی را خیلی دوســت داشــتم و البته 
»اژدها وارد می شود« به نظر من فوق العاده 
بود و آن را هم خیلی زیاد دوســت داشتم. 
فیلم »آتابای« اثر نیکی کریمی را هم اخیرا 
دیدم و خیلی خوشم آمد. به همین خاطر 

»گوزنها«، »غزل« و 
»سرب« فیلم های 
شاهکار مسعود 
کیمیایی هستند. در 
مورد بهرام بیضایی، 
من تئاترهای او 
را به سینمایش 
ترجیح می دهم و 
ترجیح می دهم 
نمایشنامه هایش را 
بخوانم تا اینکه آثار 
سینمایی اش را ببینم 
هرچند که از آثار او 
»رگبار« و همچنین 
فیلم کوتاهش به 
نام »سفر« را بسیار 
دوست دارم

از سینمای شخص مسعود کیمیایی که امسال در جشنواره 
هم فیلمی در بخش مسابقه دارد کدام اثرشان، اثر محبوب 
شماست و بهترین قهرمان سینمایی کیمیایی را کدام 
بازیگر می دانید؟ وثوقی ، عرب نیا ، فروتن یا حامد بهداد؟

من در سینمای کیمیایی »غزل« را بسیار زیاد دوست دارم، 
همینطور »قیصر«، »سرب« و البته »گوزنها« که جای خود 
دارد. »دندان مار« هم قشنگ بود ولی »سرب« خیلی روی 
من اثر گذاشت. کیمیایی به نظر من روانشناس است و آدم ها 
را می شناســد. یعنی در فیلم های او هیچکس حرف الکی 
نمی زند، همان حرفی که باید در زندگی واقعی از دهان این 
کاراکتر بیرون بیاید در فیلم هم هست. همه همانی هستند 
که باید باشند؛ چه در رفتار و کردار، چه در حرکات و گفتار، 
همه خودشان هستند. متاسفانه من چند فیلم از آثار اخیر او 
را ندیده ام ولی از »گوزنها« که چندین بار آن را تماشا کرده ام 
خوشم می آید و »غزل« را خیلی زیاد دوست دارم. کیمیایی 
را دوست دارم و کاری نمی شود کرد! بهترین بازیگر هم به نظر 
من بهروز وثوقی است، وثوقی یک سر و هزار گردن از بقیه ی 

آدم هایی که نام بردید باالتر است!


