
سینمای مســتند در هنر و تجربه را زیاد 
تماشا می کنم. به هر حال جوانان ما در حال 

حاضر دارند خیلی خوب فیلم می سازند.

از میان فیلمســازان جوان مثل 
سعید روستایی ، هومن سیدی 
و محمد حســین مهدویان کار 
کدام را می پسندید و آیا سینمای 
شهری و پر خشونتی که تصویر 
می کننــد را دنبــال می کنید و 

سلیقه تان هست؟ 
کارهای سعید روستایی را خیلی دوست 
دارم و »ابد و یک روز« بــه نظر من یک 
شــاهکار بود. از جوان های فعلی به نظر 
من سعید روســتایی خیلی خوب است 
و می داند که دارد چــه کار می کند. نیما 
جاویدی را اســم نبردیــد، او هم خیلی 

خوب است. 

به تازگی نقش اقتبــاس از آثار 
درخشان در سینما و شبکه نمایش 
خانگی قوت گرفتــه، این اواخر 
سریال »زخم کاری« را با اقتباس 
از نمایشــنامه مکبــث و همین 
طور رمان »بیســت زخم کاری« 
داشتیم که بسیار دیده شد، شما 
به عنوان یک مترجم و نویسنده 
قهار نظرتان دربــاره آن کار چه 
بود؟و چقدر اقتباس را برای احیای 

سینما الزم می دانید؟ 
من متاسفانه ســریال ها را نمی بینم ولی 
کتاب »بیست زخم کاری« محمود حسینی 
زاد را خواندم و خیلی کتاب خوبی اســت. 
اصوال از نوشته های او خیلی خوشم می آید 
و همه ی قصه های او را خوانده ام و یکی از 
یکی قشنگ تر است. من سریال نمی بینم 
و نمی توانم قضاوت کنــم که آثار خوبی از 
آب درآمده اند یا خیر ولی ما از نویسندگان 
معاصرمان قصه های خیلی فوق العاده ای 
داریم که می تواند فیلم و ســریال شود. از 

این دســت قصه ها می توانم به »مدار صفر 
درجه« و »زمین سوخته« که هر دو از آثار 
احمد محمود هستند و همچنین »شوهر 
آهو خانم«، »ثریا در اغمــا«، »کلیدر« و 
»سووشــون« اشــاره کنم. همه ی این ها 
تصویر هستند، خصوصا آثار احمد محمود 
و محمــود دولت آبادی خیلــی تصویری 
هستند و وقتی که آن را می خوانی، راحت 
تصورشــان می کنی و این ها خیلی راحت 
می توانند تبدیل به فیلم شوند. من تعجب 
می کنم که چرا کسی به سراغ ساخت این 

رمان ها نرفته است. 

شــاید خیلی از بازیگران سینما 
دوست داشته باشــند به عنوان 
یک چهره فاخر بدانند که لیست 
چند بازیگر برتر جــوان از نظر 
شما شامل چه کسانی ست و پنج 
بازیگر برتر فعلی ســینما از نظر 

شما چه کسانی هستند؟ 
از آقایان از بازی نوید محمدزاده خوشــم 
می آید و هر چه تا به حال بازی کرده عالی 
بوده ، صابر ابر هم خیلی خوب است. کسی 
که همیشــه من از بازی او خوشــم آمده 
هادی حجازی فر اســت که خیلی خوب 
بازی می کند. از خانم ها اگر کمی عقب تر 
برویم از لیال حاتمی، هدیه تهرانی و نیکی 
کریمی می توانم نام ببرم. همچنین سحر 

دولتشــاهی، ترانه علیدوستی و ویشکا 
آسایش هم خیلی خوب بازی می کنند 

و همینطور الناز شاکردوست که در 
فیلم »شــبی که ماه کامل شد« 

فوق العــاده و درجه یک بود و از 
سارا بهرامی هم خیلی خوشم 
می آید. من فکــر می کنم که 

شاکردوست یکی از کسانی 
است که می تواند در آینده 

در سینمای ایران اول 
شــود، خیلی عالی 

است.

کیمیایی به نظر من 
روانشناس است و 
آدم ها را می شناسد. 
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 راه 
رفتن و گفتار، 
همه خودشان 
هستند

صندلی ویژه

مانی حقیقی با تامل بســیاری و با فاصله اقدام یه 
فیلمســازی می کند؛ اوال بگویید چقدر در تولید و 
فیلمنامه یا مسائل مربوط به کارش با شما مشورت 
می کند و دوم اینکه کدام کار او بیشــتر باب طبع 

شما بود؟
بله، همینطور اســت. مانی حقیقی کم فیلم ساخته اما 
وقتی که فیلم می سازد خوب می ســازد. این را به این 
دلیل نمی گویم که پسر من است. پسر هر کسی که بود 
من همین حرف را می زدم. گاهی اوقات لطف می کند و 
می گوید که سر فیلمبرداری بروم و تماشا کنم. من برای 
فیلم »اژدها وارد می شود« به قشم رفتم و چند روزی 
در آنجا بودم. کار گروه را دیدم و از نزدیک مشــاهده 
کردم که چقدر همه با عشــق کار می کنند و همه چیز 
چقدر قشــنگ دارد پیش می رود. او راجع به فیلم ها و 
کارهایش با من صحبت نمی کند. سناریوی »تفریق« را 

چند سال پیش به من داد و آن را خواندم؛ ولی فیلم را 
هنوز ندیده ام و سر صحنه ی آن هم نبوده ام ولی به نظر 
من باید فیلم فوق العاده ای باشــد و ان شاءاهلل که عالی 
شــود. از نظر من تا االن »اژدها وارد می شود« بهترین 
فیلم مانی بوده است. آنقدر خوب ساخته شده بود که 
خیلی از نزدیکان من قصه ای که در آن فیلم گفتیم را 
باور کردند و عجیب بود که خیلی از آدم هایی که به من 
نزدیک هستند و همه چیز زندگی من را می دانند از من 
ســوال کردند که چرا تو این قصه را به ما نگفته بودی! 
وقتی من گفتم که این فیلم راســت نیست و همه ی ما 
در فیلم مطابق ســناریو بازی کردیم، جوری که یعنی 
این قصه راست است؛ خیلی ها از اینکه گول خورده اند 
عصبانی شدند! او آنقدر خوب این فیلم را ساخته بود که 
همه باور کرده بودند که این قصه می تواند راست باشد. و 

این یعنی خوِد سینما! سینما همین است!


