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عکس :مهدی رودکی

مهدی فخیمزاده در گفتوگو با «ایران»:

سینمای ایران لودگی را با طنز و کمدی
اشتباه گرفته است!
حمید مشکالنی
روزنامه نگار

ëëدر چنــد ســال اخیــر شــما را بیشــتر در
ســمت بازیگــر در ســینما و تلویزیــون
دیدهایــم ،کارهایــی نــه چنــدان مانــدگار
و تحســین شــده ،ماننــد فیلــم بــه وقــت
خماری ساخته محمد حسین لطیفی ،آیا
خود مهدی فخیــمزاده از بــازی و حضور
خــود در ســمت بازیگر در ســالهای اخیر
راضی است؟
مــن یــک حرفــهای ســینما هســتم.
در طول یک ســال ســناریوهای بســیاری
برایم میفرستند ،حتی بعد از تصادفم،
بســیار پیشــنهاد بازیگــری داشــتم ،امــا
قبول نمیکنم .فیلم «به وقت خماری»
فیلمنامه بســیار خوب و جذابی دارد ،اما
چیزی را که از کار درآمده ،هنوز ندیدهام!
قصــه مردی کــه دالک حمام بــوده و در
کارهای خالف بــوده و خانواده او همگی
دستی در خالف دارند ،حاال دختر همان
مرد خواســتگاری دارد که پلیس اســت و
تقابــل ایــن خانواده با خواســتگار بســیار
جــذاب و پــر کشــش بــود .در بازیگــری،
شــما کمتریــن نقــش را در شــکلگیری
یــک فیلم دارید و عوامل بســیاری وجود
دارد کــه بتوانــد آن قصــه را بپــردازد و
درســت از کار دربیاورد.مــن زمانــی کــه
بازی میکنم از یک جوان بازیگر تازه کار
نیــز کمتر نظر میدهم و تماماً خود را به
قصــه و کارگردان میســپارم ،چــون باید
اینگونه باشــد ،پس از ســالها کارگردانی
و فیلــم نامهنویســی به این نظر رســیده
ام.وقتی بازیگــری میگوید بله و قرارداد
میبنــدد ،یعنــی در خدمــت پــروژه و
کارگــردان اســت ،مــن زیاد نــه میگویم،

ولــی اگــر نقشــی را بپذیــرم تمــام قــد
پذیرفتهام و از تبعات آن هم شانه خالی
نمیکنم.
ëëشما در عرصههای مختلف سینما مانند
بازیگــری ،فیلمنامهنویســی و کارگردانــی
آثار ماندگاری در سینما و تلویزیون دارید،
در مقولــه فیلمنامه نویســی ،زمانی که به
نگارش مشــغول میشــوید ،همزمان آن
فیلمنامــه را در ذهــن میســازید و دکوپاژ
و میزانســنها را بــه وضــوح میبینیــد و
فیلــم را حداقــل یکبــار کامــاً در ذهنتان
ساختهاید ،اما در بازیگری اینگونه نیست
و دســت شــما در کل اثــر بســته اســت.
نمونــهاش ســریال علیالبــدل ســاخته
ســیروس مقــدم بــود که بــه عقیده شــما
درست از کار در نیامده؟
در ســریال علیالبــدل فقــط یــک
طــرح قصــه وجــود داشــت و زمانــی کــه
من و مهدی هاشــمی ســر صحنه رفتیم
فیلمنامهای وجود نداشــت و این روســتا
که قــرار اســت میزبان رئیــس جمهوری
باشــد و مردمانــش قصــه جذابــی بــود
و در طــول کار ،قســمتهای فیلمنامــه
تکمیل شد.ببینید حتی بزرگان سینمای
جهــان ،مانند جان ویــن ،رابرت میچم و
خیلیهای دیگر در آثاری بازی کردند که
نقطــه کور کارنامه کاری آنهاســت ،واقعاً
قــرار نیســت همــه کارنامــه مــن خوب و
عالی و درجه یک باشــد ،تالشم طی این
پنجاه ســال این بوده که در آثارم درست
و صحیــح کار را بــه ســرانجام برســانم
و گاهــی هــم موفــق نبــوده ام ،ســینما
هنری نیســت که شــما از قبــل همه چیز

فخیم زاده .در سریال مختارنامه

مهــدی فخیمزاده مــردی که بیش از نیم قــرن فعالیت در عرصه تصویر با حضور مســتمر؛ چه
در پشــت دوربین و چه در جلوی دوربین توانســته تأثیرگذار باشد.نســلی که سینما را جدیتر،
هنریتر و محترمتر میشمارند و دیده شدن و حواشی این عرصه پر سرو صدا برایشان اهمیت
چندانی نداشــت .امــروز در ایــران تعاریف هنــری و دیدگاهها بــا تعاریف جهانــی و قدیمیتر
در ایران تفاوت بســیار کــرده .معنی علمی-هنری سوپراســتار ،بازیگری ،شــهرت ،کارگردانی و
حتی ســینما و فیلــم.در تعریف جهانــی بازیگری دانــش ،تجربه،بدن و ذهن آمــاده ،مطالعه،
تمرین،زبان بدن و فن بیان،کار کردن روی متدهای بازیگری ،جهان بینی و ...اســت و با دقت
در تعریف درســت ســوپر اســتار در مییابیم کــه بینی عمل کرده ،چشــم رنگــی و ادا و اصول و
بدنســازی و چه و چه نمیتواند سوپر اســتار خلق کند .آن نسل ،نسلی بود که تعاریف صحیح
از هنــر هفتــم بــرای آنان مفهوم داشــت و ایــن تعاریــف را به کار میبســت و دســت به خلق
اثــر میزد که البته شــانس ،کاریزما و شــخصیت نیز چاشــنی آن بود .در این میان شــخصیت
بیحاشــیه فخیمزاده برای اهالی هنر و مردم امیدوارکننده است.زمانی که مجال و فضا برای
کارگردانی ندارد بازیگری میکند و در خدمت کارگردان و فیلم نامه است که در کار نامه هنری
او کارهای ضعیف هم دیده میشود چه در بازیگری و چه در کارگردانی.وی با ساخت فیلمهای
سینمایی همچون تشریفات ،مسافران ،مهتاب ،خواستگاری ،شتابزده و همسر و در تلویزیون
نیز با ســاخت سریالهایی چون تنهاترین ســردار ،والیت عشــق و خواب و بیدار توانسته نظر
مخاطب وســیعی را به آثارش جلــب کند .از کارگر کارخانه فیلم تُپلی تــا اوس قنبر قهوه چی
ســریال دندون طال در مقام بازیگــر و از فیلم مجازات تا فیلم مشــت آخر ،از ســریال تنهاترین
ســردار تا سریال فوق ســری در مقام کارگردان ،همه و همه را توانسته برای مردم باورپذیر جلوه
دهد و بیننده را با خود همراه ســازد .او سالهاســت که تجربههــا و آموختههایش را به جوانان
منتقل میکند و به تدریس بازیگری و فیلم نامهنویســی مشــغول اســت.در ادامه گفتوگویی
پیرامون سالها فعالیت هنری وی در سینما و تلویزیون را میخوانید.

را پیشبینــی کنیــد و از ابتــدا تشــخیص
دهیــد که این فیلم یا ســریال خوب از کار
در میآیــد یــا نه ،خیلــی وقتها حوادث
اســت که ســینما را شــکل میدهد .هیچ
هنرپیشــهای ضامن هیچ فیلم و سریالی
نیســت و کارگــردان و اتفاقها بیشــترین
تأثیر را در اثر دارند.
ëëنقــش عمر ســعد ،نقــش نمکــی ،نقش
دندون طــا که در همه آنها بســیار خوش
درخشــیدید ،بــا هــم تفــاوت بســیار دارد
اما بــاز بیننده خــود مهدی فخیــمزاده را
میبیند که با کاریزمای عجیبی که در خود
دارد بیننده را سالهای سال با خود همراه
میکنــد ،سرچشــمه ایــن تفــاوت در عین
تشابه از کجا میآید؟
از قصــه و کارگردانــی و شــناخت
و بینــش بازیگــر سرچشــمه میگیــرد،
کلیــت کار خیلــی مهــم اســت ،منظورم
عوامــل تولیــد و بودجــه هنگفــت ماننــد
ســریال مختار نامه نیست ،منظورم نوع
پرداخت و دیــد کارگردان و عوامل و نوع
قصه و روایت آن اســت.تعامل و هم سو
بــودن نظرها بیــن عوامل یک اثر بســیار
مهم است و نقش تعیینکننده دارند.
ëëدر آثــار داود میرباقــری بهتریــن
بازی هــای خود را ایفا کردهاید ،علت این
امر چیست؟
داود میرباقری بســیار گزیده کار است
و بینش و دیدمان به هم نزدیک اســت و
باعث میشــود هر دو بدانیــم که چگونه
باید شــخصیتپردازی و بازیگری و دیگر
عوامل را بسط و گسترش دهیم.
ëëبه نظر شــما چرا درب سینما و تلویزیون
باز شــد و همه بازیگر و مجــری و کارگردان
و ...شــدند و به قول ســعید راد هنر ســینما
رفت در کف کوچه و خیابان و هر شخصی
بــه خود اجــازه داد کــه وارد عرصه تصویر
شود!؟
می شــود همیشــه معترض بود و ناله
کرد و غر زد ،اما باید پذیرفت که این ذات
سینما است و همیشه اینگونه بوده ،نباید
جلــوی ورود افــراد بــه ســینما را گرفــت،
متــر و معیــار کیســت و چیســت؟!مگر
خود مــن چگونه بــه ســینما آمدم؟!هم
زمــان مــا و هم در امــروز جوانــان خود را
بــه هــر آب و آتشــی مــی زننــد ،زحمــت
میکشــند ،خــون دل میخورنــد تــا وارد
ســینما شــوند ،مــن بیســت و پنــج ســال
اســت تدریس میکنم و میبینم جوانان
چگونه عاشقانه تالش میکنند و زحمت
میکشــند ،بایــد درب بــاز باشــد و همــه
بیایند و این عالمت شکوفایی هنر سینما
در ایران است.هیچ شخص و ارگانی حق
ندارد جلوی ورود افــراد به هنر را بگیرد،
چــون ســالها این کارهــا انجام شــده که
مصــداق دیکتاتــوری در هنــر بخصوص
ســینما اســت و ایــن اولین قدم اشــتباه و

غلــط اســت ،باید همــه بیایند تــا در آنها
خســرو شــکیباییها و پرویز پرســتوییها
پیــدا شــوند ،هــر کســی میتوانــد در هنر
مقاومــت کنــد و مــردم قبولــش کننــد،
بیایــد .رضا بیــک ایمانوردی سوپراســتار
بــود ،مگر او بازیگر بــزرگ هنری بود!؟او
چهــره بــود و ظرافتهایــی در روح و
روانش داشــت کــه با اســتقامت و تالش
توانســت یکــی از مشــهورترین بازیگــران
تاریخ سینمای ایران شود ،رضا گلزار هم
همیــن گونه اســت ،او چهره اســت و او را
مــردم قبــول کردنــد و در رســانهها و هنر
با اســتقامت دوام آورده ،رضــا گلزارها و
بیــک ایمانوردیها چیــزی دارند که من
نــدارم و این تفاوت و اختالف زیبایی هنر
هفتم اســت .قرار نیســت در سینما همه
چهره هنری و استاد بازیگری باشند ،هنر
تصویــر بــه همه نوع شــخصی نیــاز دارد
و همیــن ذات ســینما اســت کــه جــذاب
اســت و باید همه بیایند و هر که میتواند
اســتقامت کند ،موفق هم میشــود.خود
ســینما غربــال اســت و آنهــا را کــه بایــد
موفق شوند ،از دیگران جدا میکند.
ëëبــه این ترتیب شــما بــا وضع بــه وجود
آمده در هنر امروز ایران بخصوص سینما
موافــق هســتید و هــر شــخصی از دریچه
سینما وارد شود مشکلی نیست!؟
خیلیهــا میخواهنــد از دریچــه
هنــر عبــور کننــد و وارد شــوند امــا همــه
نمیتواننــد ،آنان که میتوانند عبور کنند
وارد این حیطه شدند و میشوند.
ëëالزمه عبور از دریچه سینما چیست؟!
الزمــه آن اســتقامت اســت ،خیلیها
هم استقامت داشتند ،ایستادند و باز هم
موفق نشدند ،استقامت شرط الزم است
اما شــرط کافی نیست.در اصل نمیشود
نسخهای پیچید و واقعاً معلوم نیست که
رمــز و راز ورود و مانــدگاری و قبول مردم
در ســینما چیســت .باید ســینما را از این
پیش داوریها دور کنیم.همین صحبت
شــما را خیلیهــا میگوینــد بحــران در
سینما ،اصوالً خود سینما صنعت بحران
اســت ،اگــر امنیت و عدالــت میخواهید
نباید وارد ســینما شــوید ،سینما صنعت
شــانس اســت بخصــوص در مقولــه
بازیگــری ،بله شــانس خیلی خیلی مهم
است ،من خودم شانس آوردم ،خیلیها
بــا مــن هــم دوره بودنــد اما شــانس مرا
نداشتهاند.سینما برای اهالی آن معانی
مختلفی دارد.
ëëبعد از نیم قرن بــرای مهدی فخیمزاده
به چه معناست؟
اول بگویــم کــه ســینما را در بعــد از
انقالب ســعی کردند معنی کنند و هربار
یک معنی از آن درآوردند.یک بار گفتند
ســینما رســانه اســت ،یعنی باید تریبون
نظریههــای سیاســی ،مذهبــی و غیــره

باشــد.یک بــار گفتند ســینما هنر اســت،
من میگویم کو؟ کجاست این هنر!؟یک
نظریه درســت وجــود دارد کــه برای من
هم ســینما یعنــی همین ،ســینما یعنی
پرکننده اوقات فراغت و ســرگرمی و این
نظر ،درســت و نظریهای است که سینما
را مانــدگار میکند.ســینما رســانه یعنــی
پروپاگانــدا ،یعنــی ســینمای شــوروی که
نابود شد.تعریف ســینما هنر هم زمانی
که هنــر را معنــا میکننــد ،میگویند هنر
اصوالً برای توده جامعه و عوام نیســت،
هنر بــرای اکثــر جامعه نیســت و مربوط
به خواص است.ســینما بــرای من یعنی
ســرگرمی و اوقات فراغت.اکثر قریب به
اتفــاق مانــدگاران تاریــخ ســینما آنهایی
هســتند کــه اول بــرای مــردم ســرگرمی
خلــق کردنــد و جذابیــت آفریدند.شــما
ببینید که چرا شعر حافظ ماندگار است.
مردم عامی شــعر حافــظ را میفهمند و
با آن تفأل میزنند ،این راز ماندگاری در
هنر است.
ëëمنظورتــان ایــن اســت کــه از نقطــه
ســرگرمی شــروع کنیم تا به نقطــه هنر در
سینما برسیم!؟
بلــه ،زمانــی کــه پایــگاه را پرکننــده
اوقات فراغت و سرگرمی قرار میدهیم،
میتوان ،شاید به الیههایی در کار برسیم
که بتوان اســمش را هنر گذاشــت.اما اگر
از اول گفتیــم کــه میخواهیــم فیلمــی
نئورئالیســتی بســازیم که برود جشــنواره
کــن ،آن موقــع اســت کــه کار خــراب
میشود.
ëëپــس شــما هیــچ گاه بــه فکــر جایــزه و
جشــنوارهها و نظــر مثبــت مــا منتقدین
نبودید!؟
خیر ،هرگز دنبــال این مباحث نبودم
و همیشــه در فکــر آن بــوده و هســتم که
با ســینما مــردم را ســرگرم کنــم .یکی از
فیلمهای مانــدگار کارنامه من که مردم
هــم خیلــی آن را دوســت دارنــد ،فیلــم
خواســتگاری اســت ،کــه همــان ســالها
منتقدیــن در مجلــه فیلــم نوشــتند کــه
خواســتگاری یــک نمایــش روحوضــی
اســت!من فقــط یــک بــار دیپلــم افتخار

منتقدیــن هــم اصــوالً پنبــه فیلمهــا را
مــی زننــد و ســالن داران ســینما هــم
فیلمهــای پرفــروش را جــدا میکننــدو
بــا اتفاقــات ریــز و درشــتی کــه در ایــن
میــان می افتد دیگر ســینما آن بدعت و
جذابیت و سرگرمی را ندارد.
ëëبــه نظــر شــما پــس اینگونــه داوریها،
جوایز و تقسیم سیمرغها نیز دچار خدشه
و اشتباه میشود!؟
صددرصــد دچــار خطــا و اشــتباه
میشــود و گاهــی بــه آثــار و اشــخاصی
سیمرغ بلورین اهدا شده است که ،اصالً
هیچکــس آن شــخص یــا فیلــم را ندیــد
و فرامــوش هم شــده است.جشــن خانه
ســینما و جایــزه منتقدیــن هــم معموالً
تکــرار همان ســیمرغ هاســت!به همین
خاطر من همیشــه فیلــم را برای اکران و
مخاطبش میسازم.
ëëنظــر شــما دربــاره معضــل داغ ایــن
روزهــای ســینمای ایــران ؛ ورود پولهای
مشــکوک ،پولشــویی و رانت به ســینما و
باال رفتن نجومی دستمزدها و گران شدن
صنعت سینما چیست؟
از قدیــم گفتــن ســزای گرانفــروش
نخریدن اســت ،من در مقــام تهیهکننده
هرگــز بیش از عرف دســتمزد شــخصی،
بــه آن پــول نــدادم و در مقــام کارگردان
هم هرگز با ســوپر اســتارها کار نمیکنم،
از قدیــم هــم همیــن گونــه رفتــار کــردم
و تــا هســتم هــم همیــن کار را خواهــم
کرد ،چــون هنوز دوران بازنشســتگی من
فرانرسیده و هنوز آن استقامت را دارم.
ëëکارنامــه شــما پــر از ژانرهــای مختلــف
اســت و شــما در اکثر آنها موفــق بودید و
مانــدگار ،از درام خانوادگــی و زناشــویی
چــون فیلم همســر ،تا ســریال پــر تحرک
پلیســی خــواب و بیــدار ،ســریال عظیــم
تاریخی-مذهبــی تنهاتریــن ســردار و
والیت عشق ،این موفقیت در پرداخت
ژانرهــای مختلــف را چگونــه کســب
کردهاید؟
مــن عاشــق قصهپــردازی و درام
هســتم ،هــر کاری را میســازم یــا به من
سفارش داده میشــود ،اول باید از فیلتر

ســنگینی به ســینما مــی زنند ،پــول را به
کسانی میدهند که ملزم به پس دادن و
جوابگویی نیستند ،باید افراد  ،پاسخگوی
مالــی اثری باشــند کــه خلــق کردهاند نه
آنکــه فقــط پولهای هنگفــت را مصرف
کننــد بــدون هیــچ قیــد و جوابگویــی و
مسئولیتی.
ëëنظرتــان دربــاره ورود پــول هــای کثیف
و پولشــویی در ســینما و رســانه خانگــی و
معضــل اسپانســرینگ در عرصــه تصویر
کشور چیست؟
مــا اهالی ســینما کــه پلیــس و مرجع
قضایــی نیســتیم کــه ببینیــم فــان
ســرمایهگذار پولش تمیز اســت یا کثیف،
اگر کار خالف قانونی انجام داده و ثروتی
بــه دســت آورده ،وظیفــه قــوه قضائیه و
پلیس است که پیگیری کند ،من با حکم
صــادر کــردن اهالــی فرهنــگ مخالفــم،
ایــن یعنــی دیکتاتــوری فرهنگــی ،حکم
صادر کردن کار قاضی و دستگاه قضایی
کشــور اســت ،ســینما خــودش پاالیــش
میکند که چه کســی ســرمایهگذاری کند
یا تهیهکننده باشد.ســریال شهرزاد گفته
شــده تهیهکننــدهاش از رانــت اســتفاده
کرده و با پول کثیف ساخته شده ،به نظر
مــن باید پیگیری قضایی انجام شــود که
شــده اســت و ایــن حواشــی هیــچ ربطی
به خود ســریال و عوامــل تولیدکننده آن
ندارد.هــر کســی وظیفــهای دارد ،وظیفه
مــن درســت کارگردانــی کردن ،درســت
بازی کــردن و درســت فیلمنامهنویســی
کردن اســت ،نه تحقیق درباره پول تمیز
و حکــم صادر کردن.حرفهای شــعاری
زیــاد شــده ،همه میگویند که با ســرمایه
پــاک کار میکنیــم ولی اگر کســی به آنها
پیشــنهاد ســرمایه هنگفت بدهــد ،هرگز
نمیپرســند منشــأ این پول از کجاســت!
اتفاقــاً همه دنبال پولهای باد آوردهاند،
هیچ کــس در حیطــه تخصصی خودش
کار نمیکنــد و حــرف نمــی زند و شــعار
میدهند.
ëëگریبــان ســینمای ایــران را فیلمهــای
ســخیف به اصطــاح طنز گرفتــه که دیگر
شــور را از مزه بردهاند ،چقــدر موافق این

سینما را در بعد از انقالب سعی کردند معنی کنند و هربار یک معنی از آن درآوردند.یک
بار گفتند سینما رسانه است ،یعنی باید تریبون نظریههای سیاسی ،مذهبی و غیره باشد.
یک بار گفتند سینما هنر است ،من میگویم کو؟ کجاست این هنر!؟یک نظریه درست
وجود دارد که برای من هم سینما یعنی همین ،سینما یعنی پرکننده اوقات فراغت و
سرگرمی و این نظر ،درست و نظریهای است که سینما را ماندگار میکند.سینما رسانه
یعنی پروپاگاندا ،یعنی سینمای شوروی که نابود شد

بهتریــن فیلمنامه برای فیلم شــتابزده
را در دهمین جشنواره فیلم فجر در سال
 ۱۳۷۰برنده شــدم و هیچ وقت جشنواره
فجر و جوایز برایم مهم نبوده و نیســت،
حتی امســال آخرین فیلم خود را هم به
جشنواره ندادم.
ëëگویــا نظر مســاعدی دربــاره جشــنواره
فیلم فجر ندارید؟
اصــوالً فلســفه جشــنواره فجــر بــرای
ایــن بود کــه در اول انقــاب ،انقالبیون را
با ســینما آشــتی بدهنــد ،چون ســینما را
مترادف با فحشــا میدانســتند و کارشان
ایــن بــود کــه قبــل از اکــران عمومــی در
ســینماها ،فیلمها را نشــان نمایندههای
مجلــس و روحانیــون و مســئوالن بدهند
و چــون ایــن مراســم را در دهــه فجــر
گذاشــتند ،این جشــنواره وبال شــد و شد
درب مســجد کــه نــه کندنــی اســت و نــه
سوزاندنی و نمیتواند کسی به آن دست
بزند.یکی از مشــکالت اساســی سینمای
ایــران جشــنواره فجر اســت ،بــرای اینکه
فیلمهایــی که قرار اســت در ســال آینده
روی پردههای ســینماهای سراســر کشور
بــرود را نشــان عــدهای خاص که شــامل
خــود اهالی ســینما ،رســانهها ،صاحبان
ســینما و مســئوالن اســت ،میدهنــد و

فخیمزاده بگذرد که ببینم آن سفارش یا
ســناریو خودم ،قابلیت تبدیل به درام را
دارد یا خیر ،آیا بیننده میتواند با کاراکتر
یا کاراکترهایی همذاتپنداری کند.
بعد بــه فکر گســترش و پرداخت آن
میافتــم و فکر میکنم تعــدد ژانر مهم
نیست چون ذات همه ژانرها یکی است،
مهم شناخت درام و عناصر آن است که
بسیار تخصصی و پیچیده است و همواره
تالش داشتهام و دارم که در همین راستا
گام بــردارم تا آثاری خلق کنم که در دل
مــردم جــای بگیرد.باید افراد در ســینما
سد سینما را بشکنند ،یعنی اینکه سینما
و مردم طالب آن هســتند کــه یک نفر را
فقــط یــک جــور ببیننــد و یــک کارگردان
فقــط یک نوع فیلم بســازد کــه اکثراً هم
این گونهاند ،من تالش کردم ســد سینما
را بشکنم و در ژانرهای مختلف کار کنم و
درامپردازی و قصهپــردازی کنم و مردم
را ســرگرم کنــم و اوقــات فراغــت آنها را
بخوبی پر کنم.
ëëبا تهیهکنندگی دولت در عرصه تصویر
موافق هستید؟
آفــت ســینما حضــور دولــت و افــراد
دولتــی در تهیهکنندگی و ســرمایهگذاری
در ســینما اســت.فارابی ،اوج و...لطمــه

خیــل عظیم از ابتــذال در ســینمای امروز
ایران هستید؟
من بــه جری لوئیــس و نورمن ویزدم
هم نمیخندم ،من بــه آثاری مانند آثار
بیلــی وایلدر[کارگردان فقیــد امریکایی]
میخنــدم و کیــف میکنــم؛ فیلمهایــی
چــون «ایرمــا خوشــگله»« ،شــیرینی
شــانس» و ،....اکنــون ســینمای ایــران
کمــدی و طنز را بــا لودگی اشــتباه گرفته
اســت و اینهــا لودگــی و ادا اصول اســت،
بازیگری هم نیســت ،کمدی لوده اســت
کــه همگــی تیپــی لــوده دارنــد و اهالــی
ســینما بــرای تــداوم حضورشــان در این
حیطــه و پــول اکثراً بــه این نــوع فیلمها
روی آورده اند.
ëëمهــدی فخیــمزاده بعــد از نیــم قــرن
حضــور مســتمر در ســینما و تلویزیــون،
هنرمند ثروتمندی است؟
مــن دورخیزی بــرای ثروتمند شــدن
نداشــتم و افقــم چیــز دیگــری بــوده،
محتــاج نیســتم ،ثروتمنــد هــم نیســتم،
خدا را شــکر زندگــی خوبــی دارم و هرگز
دســتمزد هنگفــت نــدادهام و دســتمزد
هنگفت هم نگرفتهام.
آنچه باید و درســت بوده و عرف بوده
دریافت و پرداخت کردهام.

