
: آقای امامی! بی مقدمه وارد خانه پدری 
و زادگاه شما شویم.

اجدادم  حصار.  محله  است،  اراک  زادگاهم 
اراکی هستند اما من در اراک زندگی نکردم. 
پدرم پزشک راه  آهن بود. اراک برایم جاذبه دارد. 
شهری پیچ درپیچ نیست، شطرنجی است، عریض 

با کوچه های شطرنجی.
: ظاهرا نخستین شهر شطرنجی ایران، 
نجف آباد اصفهان است که در دوره صفویان 

معماری اش شکل گرفته.
بله، اراک بازار بزرگ و طوالنی ای دارد که شهر 
را به دو محله تقسیم کرده: محله حصار و محله 
قلعه. باالتر از بازار سه راه ارامنه بود. در محله ما 
حکیم االهی بود که یهودی بود و طبیب مقیم اراک 
بود. مادر من مقیم اراک بود اما از خاندان هاشمی 
طباطبایی قم بود که با پدربزرگم به اراک مهاجرت 
کرده بودند. من اولین فرزند خانواده ام. از کودکی ام 
در اراک چیزی به یاد ندارم چون پدرم به راه آهن 
قم منتقل شد. در قم به دبستان صنیع الدوله رفتم. 
معلم کالس اولم محمود بروجردی آن زمان بود 
و دکتر محمود بروجردی بعد که داماد حضرت 
امام شد. بعد از 3سال، پدرم به فیروزکوه منتقل 
شد و بعد به مشهد. در دبستان فیوضات مشهد 
یکی از هم دوره ای هایم پرویز پویان بود. بعد 
وارد دبیرستان علوی مشهد شدم. مدیر دبیرستان 
علوی لیسانس زبان فرانسه داشت؛ روحانی بود، 
زنده یاد سیدی علوی. در این دوره هم یکی از 
دوستانم مسعود احمدزاده بود. دوباره منتقل شدیم. 
این بار به اهواز. این جابه جایی ها که نوعی تبعید 
بود، به خاطر ناسازگاری پدرم با حکومت بود. 
یک سال هم در خرمشهر بودیم. در قم خانه مان 

نزدیک راه آهن بود.
: خوب شد که در قطار متولد نشدید 

)خنده(! هنوز صدای قطار را می شنوید؟
هنوز هم. 30سال است در ایتالیا زندگی می کنم. 
بیشتر برای سفر سوار قطار می شوم. من از بچگی 
آرزو داشتم یا رئیس قطار بشوم یا مدیر هتل. این 
رئیس قطارها لباس آبی مخصوص می پوشیدند و 
با لبخند صحبت می کردند. با خودم می گفتم چه 
کار خوبی دارند. مدام به جاهای مختلف سفر 
می کنند. مدیر هتل هم هر روز با آدم های مختلف 
از کشورها و شهرهای گوناگون سر و کار دارد. 
می دانید، در قطار زندگی جاری و در حرکت 
است. جالب اینکه شما در قطار می توانید جهت 
خالف مسیر قطار حرکت کنید. یعنی مثال قطار به 
سمت شمال می رود و شما داخل قطار می توانید به 
سمت جنوب راه بروید. ما فکر می کنیم جهت ها 
را خودمان انتخاب می کنیم اما گاهی سرنوشت 
مثل قطار تصمیم دیگری گرفته است؛ مثل دریا 
که اگر احساس غرق شدن کردی، خودت را 
به موج بسپار، موج تو را به ساحل می رساند. 
زندگی من همیشه پر از خطر و خاطره بوده. پر از 
صدای تق تق چرخ قطار. نزدیک خانه، در راه آهن 
قم سوزنبانی بود، مثل پدر عمران صالحی که 
سوزنبان بود، می دیدم که او با حرکت دست، 
مسیر قطار را عوض می کند و اگر لحظه ای غفلت 
کند، شاید سرنوشت و مسیر زندگی مردم عوض 
شود، همان طور که آن سوزنبان با آتش زدن پیراهن 

خود جان بسیاری را نجات داد.
: شما با دوستان آن دوره هنوز هم 

در ارتباط هستید؟
بله، با بسیاری. خب، عده ای جزو رفتگان هستند 

مثل پرویز پویان و مسعود احمدزاده در مشهد 
یا پرویز خرسند که او هم مشهد بود و در قید 
حیات. پرویز پویان و مسعود احمدزاده را آخرین 
بار در تهران دیدم. من در زندگی هرگز اسلحه 
به دست نگرفتم، حتی سربازی نرفتم و خدمت 
نظام وظیفه هم انجام ندادم ولی برای کسانی که 
برای شرافت و آزادی مبارزه کردند، بسیار احترام 
قائلم. جمله ای از زرتشت هست که می گوید: 
»من برای از بین بردن تاریکی ها به روی شب 
شمشیر نمی کشم. سعی می کنم برای زدودن 

تاریکی شمعی روشن کنم.«
: شما چه سالی ساکن تهران شدید؟

سال 1345 از خرمشهر تنهایی به تهران آمدم. 
20ساله بودم. خانه عمویم بودم. در دانشکده 
زبان های خارجه قبول شده بودم. در تهران 2 
انتشاراتی را پی ریزی کردم؛ نشر موج و نشر 
پندار. مدیریت انتشارات بعثت هم به من سپرده 
شد. سال 46 بخش فرهنگی حسینیه ارشاد مرا 
دعوت به همکاری کرد. انتشارات موج بیشتر 
به ادبیات نو نظر داشت. کتاب هایی از سیروس 
طاهباز، احمد شاملو، محمد قاضی، جواد مجابی، 
جالل آل احمد، دکتر حمید عنایت، غزاله علیزاده 
و تاریخ مذکر از دکتر براهنی را نشر دادم. اولین 
کتاب نشر موج، شعر مقاومت در فلسطین اشغالی 
از طاهباز بود. نشر پندار هم بیشتر کتاب شعر 
بود. سال 1350 طاهباز از من دعوت کرد به 
جمع دوستان کانون پرورش فکری کودک و 
نوجوان بپیوندم. آذر 50، ویراستار کانون شدم. 
آن زمان در کانون ما 3 نفر بودیم: طاهباز، م آزاد 
و من. کانون 8 کتاب از من نشر داد. زمانی هم 
که به مصر رفته بودم، از نویسنده نامدار فلسطین، 
غسان کنفانی، داستان قندیل کوچک را به فارسی 
ترجمه کردم. در آن زمان، خسرو گلسرخی در 
کیهان یادداشت زیبایی برای 8 کتاب من  نوشت 
و همین زمینه دوستی من با او شد؛ به حدی که 

3 ماه در خانه من بود.
علت  نیست.  کمی  مدت  ماه   3  :

خاصی داشت؟
می خواست کارهایی بکند. افکاری داشت. البته 
هیچ وقت دست به اسلحه نبرد. راه فکری من 
از او جدا بود اما به عنوان یک دوست خیلی 
برایش احترام قایل بودم و هستم. یک روز به 
من گفت با خانمم درگیری دارم. بعدها فهمیدم 
این حرفش مصلحتی بوده چون کم کم شروع کرد 
به حرف زدن درباره مسایل اجتماعی و سیاسی. 
گفتم خسرو! تو از کسانی اسم می بری که اصال 
مورد پسند من نیست و اهل چنین کارهایی هم 
نیستم... یک روز آمد و پسر کوچکش دامون در 
بغلش بود. کتاب »سیاست شعر، سیاست هنر«ش 
را به من هدیه کرد و یادداشتی نوشت. تعدادی از 
یادداشت هایش را به من سپرد. کت مشکی اش را 
داد، روبوسی کرد و گفت شب شام بیا خانه ما، 
که رفتم. اول صفی علیشاه خانه اش بود و خانمش 
عاطفه گرگین هم در خانه بود. چند تابلوی زیبا 
از ناصر اویسی به دیوار زده بود. بعد از آن شب، 
من دیگر خسرو را ندیدم. بعد شنیدم بر سر 
موضوعی که به خسرو ارتباط نداشت، زندانی 
شده و آن طرح ربودن فرزند شاه بود. گویا 3 
سال هم حکم زندانش بود ولی نمی دانم به چه 
علتی وصلش کردند به گروگانگیری پسر شاه. من 
آخرین بار در تلویزیون تصویرش را دیدم. شبی 
که شنیدیم خسرو اعدام شده، من و دوستانم در 

خانه بودیم. همه فریاد می کشیدند. خوشبختانه 
داشتند آسفالت خیابان را می کندند، سروصدای 

اعتراض بچه ها را کسی نشنید.
: چه شد که از ایران رفتید؟

من قبل از سال 57 مدتی کمیته زندان بودم و بعد 
از انقالب به پیشنهاد سیروس طاهباز شدم مدیر 
انتشارات کانون پرورش فکری که تا سال 59 
آنجا بودم و بعد جدا شدم. یکی از کتاب هایم 
)عبادت چون تفکر نیست( برنده کتاب الیپزیک 
شد و من به پیشنهاد طاهباز و حمایت مرحوم 
کیومرث صابری )گل آقا( که مشاور فرهنگی 
نخست وزیر وقت بود، پاسپورت گرفتم و از 
ایران خارج شدم که سی وچند سال است در 

حال رفت وآمدم و خانواده ام در ایتالیا هستند.
: پس همچنان سوار قطارید!

بله، برای گرفتن جایزه کتابم به الیپزیک رفتم. 
الیپزیک از شهرهای آلمان شرقی بود و دیوار 
برلین هنوز برپا بود. در فرانکفورت سوار قطار 
شدم که به آلمان شرقی و الیپزیک بروم. عجیب 
بود که همه قبل از رسیدن به برلین شرقی از قطار 
پیاده می شدند. به من اشاره می کردند که آن طرف 
نرو و با دست گردن شان را نشان می دادند که یعنی 
سرت را می برند! در برلین شرقی پیاده شدم. از 
یک جهان آزاد به یک جهان بسته و این درست 
نوروز 1360 بود و سفارت آلمان شرقی در ایران 
به من گفته بود که رفتنم را به نمایشگاه الیپزیک 
اطالع بدهم که به استقبالم بیایند. آقای محمود 
بروجردی، معلم سال اول دبستانم که شده بود 
معاون وزارت امور خارجه و آقای کیومرث صابری 
که مشاور فرهنگی نخست وزیر بود، گفتند بلیت 
برایت تهیه می کنیم. من قبول نکردم. آقای صابری 
با آقای بروجردی هماهنگ کرد و مالقاتی با ایشان 
داشتم که گفتند سفیر ایران در آلمان شرقی آقای 
درازگیسو هستند و من االن به ایشان تلکس می زنم 
که اگر هر کاری داشته باشی، با شما همکاری 
کنند. در برلین با چمدانی رفتم برای نشان دادن 
پاسپورت که بسیار بد برخورد کردند که چرا آمدنم 
را اطالع نداده ام که از نمایشگاه بیایند مرا ببرند. 
گفتم اگر ناراحت هستید، من برمی گردم. کمی 
پچ پچ کردند و ویزای پاسپورت را مهر کردند. 
من هم فکر کردم بروم هتل و فردا به الیپزیک 
بروم. هوا بسیار سرد بود، سوز داشت و هیچ هتلی 
مرا قبول نمی کرد. می گفتند شما قبال باید آمدنتان 
را اعالم  می کردید. معلوم شد که آمدن آدم ها به 
هتل ها باید قبال با نظر پلیس باشد. یاد حرف پدرم 
افتادم که در زمان رضاشاه اگر کسی از شهری به 
شهری می رفت، باید به شهربانی اطالع می داد. 
قبل از انقالب که به نمایشگاه قاهره رفته بودم، 
چون کتاب هایی از طاهباز، نیما، م آزاد و ثمین 

باغچه بان به عربی ترجمه کرده بودم، از آنجا به 
دمشق رفتم. به دانشگاه دمشق رفتم که دانشکده 
ادبیات را ببینم. شب که به هتل برگشتم، کسی 
از استخبارات )سازمان جاسوسی( آمد و گفت 
کسانی که به سوریه می آیند، به جاهای زیارتی 
یا توریستی می روند. شما چرا به دانشگاه رفتید؟ 
گفتم نمی دانستم رفتنم به دانشگاه ممنوع است. 
من در کشورم نویسنده هستم و مترجم. قصه های 
غسان کنفانی را ترجمه کرده ام. او همین که اسم 
کنفانی را شنید، خیلی خوشحال شد. البته به عربی 
با او صحبت می کردم. گفت اشکالی ندارد، فقط 
می خواستیم دلیلش را بدانیم. از قاهره قصه های 
غسان کنفانی را به ایران آورده بودم. شب ها برای 
خسرو گلسرخی که مهمانم بود، می خواندم؛ 
مخصوصا قصه اول کتاب را که اخیرا  روزبهان 
درآورده. خسرو خیلی این قصه ها را دوست 
داشت. قصه اول کتاب، ماجرایش در ایران 
می گذرد که قهرمانش برای دیدن مزار عمر 
خیام به ایران آمده. خب، اینها را با ترجمه 
حضوری برای خسرو می خواندم و او بسیار 
تشویقم می کرد که ادبیات فلسطین را به نسل 

جوان معرفی کنم.
: اگر موافق باشید، با قطارتان دوباره 
برگردیم به الیپزیک و آن شب سرگردانی و 

تنهایی شما با چمدانی در دست.
بله، برگشتم به سالن راه آهن که شب را آنجا 
بخوابم. اجازه ندادند. دخترخانمی پشت میز 
اطالعات نشسته بود که گردنبندی میناکاری کار 
اصفهان بر گردن آویخته بود. به انگلیسی گفتم 
شما یادگاری از کشور من دارید و به گردن بندش 
اشاره کردم. گفت شما ایرانی هستید؟ این را یک 
دوست ایرانی به من هدیه داده. گفتم اجازه دارم 
شب را روی نیمکت بخوابم؟ گفت شما اطالع 
نداده اید، نمی شود و یک ساعت دیگر سالن تعطیل 
می شود و شما باید بیرون بروید. من هم نمی توانم 
شما را جایی ببرم. گفت اینجا آشنایی ندارید؟ یاد 
شماره تلفن سفیر ایران در برلین افتادم. دخترخانم 
با ترس شماره را گرفت و گوشی را به من داد. 
آقای درازگیسو پشت خط بود. تعجب کرد که چرا 
نیمه شب تلفن کردم و گفت چه شانسی آوردی 
که من اتفاقی سری به سفارت زدم تا تلکس های 
شب را ببینم و همین لحظه تلفن زنگ زد. گفتم 
هیچ کجا مرا راه نمی دهند. امشب چه کنم؟ گفت 
از سالن خارج شو بیا اول خیابان اشتراوس منتظر 
باش، من با ماشین می آیم از دور سه بار چراغ 
می زنم و یک لحظه توقف می کنم، تو فوراً بپر 
بیا داخل ماشین، که همینطور هم شد و رفتیم 

طرف خانه های سفیران.
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گفت وگوی ایرج ضیایی با غالمرضا امامی در حوالی سالروز تولد جالل آل احمد

قطارها در راهند حجت االسالم دکتر سرفرازی، زاده ساری به سال 1321، 
تحصیالت فقهی را نخست در حوزه علمیه ساری آغاز 
کرد و پس از آن در محضر عالم ربانی، حضرت آیت ا... 
کوهستانی به تحصیالت خویش ادامه داد. آنگاه به تهران 
آمد و پس از چندی عازم عراق شد و فارغ التحصیل 
دانشکده فقه دانشگاه بغداد. دکتر سرفرازی از پایه گذاران 

جامعه روحانیت مبارز تهران است.

: جناب دکتر! مایلیم گوشه هایی از خاطرات شما 
درباره آل احمد را بشنویم.

قبل از هر سخنی در باره جالل، باید بگویم که آل احمد 
نسخه بی بدیل نیست، گرچه بزرگ است، لیکن هستند و 
بودند بزرگانی با همین گرایشات که باید به آنها هم پرداخت. 
دوران شکوفایی جالل زمانی بود که پهلوی اول را بردند 
و پهلوی دوم ظاهر شد. اوضاع و احوال به گونه ای بود که 
رجال علمی و فرهنگی و سیاسی فراوان حضور داشتند. 
بعضی از این چهره ها از نظر سن و دانش و اندیشه از جالل 
جلوتر بودند اما بیشترشان در حیاط خلوت حکومت بودند 
و نمی خواستند خودشان را به دردسر بیندازند و زندگی 
مرفهی هم داشتند. بین آنها کسانی هم با جالل همدلی 
می کردند اما همراه نبودند، مردمی نبودند. ارج و قرب جالل 
در صحنه بودن مدامش بود. در چنین شرایطی جالل دست 
به روشنگری می زند و دردهای جامعه را با زبان ادبی در 

مقاالت و داستان هایش به گوش مردم می رساند.
: نخستین دیدارتان با آل احمد چگونه پیش آمد؟
سال 41-1340 اولین دیدار من با آل احمد در تهران بود. در 
ساری که بودم، آثارش را خوانده بودم و دلم می خواست 
ببینمش. او برخورد بسیار مهربانانه ای داشت. از پرسش های 
این طلبه جوان حسابی تعجب کرد. از وضعیت فالکت بار 
جامعه مازندران برایش گفتم. گفتم که فقر غوغا می کند. در 
نشست بعدی گفت که شنیده ام اجداد شما متمکن بوده اند. 
گفتم من فقیرزاده ام و پدرم در میدان سبزی فروشی های ساری 
یک سماورساز است و از آن ثروت چیزی به ما نرسیده. 
االن وضع معاش و زندگی مردم مناسب نیست و من از 
این وضع گریه ام می گیرد. جالل از این حرف من بسیار 
متاثر شد. در آن سال ها سرکوب چهره های مبارز توسط شاه 
ادامه داشت. آل احمد هم از یک خانواده روحانی بود. کارش 
آگاهی دادن به جامعه بود. بازی سیاسی و بازیگران سیاسی 
را خوب می شناخت. من همیشه گفته ام که جالل چهره ای 
بی نقاب بود. با خلیل ملکی توسط جالل آشنا شدم. سالمت 
نفس واالیی داشت. من بارها همراه جالل به منزل ملکی 
می رفتم. منزل او در خیابان انقالب بود. از خاندانی اصیل و 
روحانی زاده. در برخورد اول خلیل ملکی طوری حرف زد 
که فکر کردم یک روحانی معمم است. از خانه اش که بیرون 
آمدیم، به جالل گفتم ایشان حال و هوا و سبک آخوندی 
دارد. گفت: بله، پدرش آخوند است. دیدارم با ملکی فقط 
همان مقدار بود که در تهران بودم اما با جالل دوستی ام ادامه 
یافت و حتی به ساری هم آمد و نامه نگاری زیاد داشتیم. هر 
اندازه به 15 خرداد 42 نزدیک می شدیم، جالل و عده ای 
از افسران می گفتند به حزب توده زیاد امیدوار نباشیم، باید 

از طرف روحانیت حرکتی صورت گیرد.
: خانواده آل احمد را هم دیدید؟

بله، سیمین خانم را مرتب می دیدم. شمس آل احمد را هم. 
به ایشان خیلی عالقه داشتم. گرچه در زمان حیات جالل، 
برادرش در سایه بود و مطرح نبود اما من دوستش داشتم. 
سیمین خانم با شمس میانه ای نداشت. من بارها که ناهار یا 
شام خانه شان بودم، سعی می کردم این اختالف نظر را رفع 
کنم. به سیمین خانم گفتم آقاشمس بانی آشنایی من با شما 
شد، اما ایشان تمایلی به آشتی نشان نمی دادند، شاید مرا 
جوان طلبه ای می دیدند که نباید زیاد اصرار می کردم. به هر 
حال موفق نشدم. شمس کپی برادرش بود. سالمت نفس 
داشت. مصلحت اندیش نبود. او در انقالب کارهای زیادی 
برنامه ها و سخنرانی هایش  داد.  انجام  بدون چشمداشت 
را من تنظیم می کردم؛ در حوزه علمیه، دانشگاه ها و حتی 
پاسگا  ه ها. دوره  عجیبی بود. همه با هدف عدالت اجتماعی 

حرکت می کردند، اما بعضی ها تغییر چهره دادند.
: زمان مرگ آل احمد شما کجا بودید؟

در نجف بودم و توسط یکی از دوستان شنیدم و بسیار 
متاثر و منقلب شدم.

: مکاتبات فی مابین را منتشر کردید؟
خیر. نامه ها و عکس ها در حوادثی از دستم رفت. نامه های 
من به جالل نزد سیمین خانم ماند و هیچ وقت مطالبه نکردم. 
در نجف که بودم، هر یکی دو ماه نامه هایی بین ما رد و بدل 
می شد. نامه ها را دوستان یا مسافران می رساندند. یک بار 
دوستی از نجف به تهران می رفت، نامه ای به او دادم و گفتم 
اگر جالل نامه ای برایم نوشته آن را بیاورد که آورد. جالل 
داخل پاکت یک 50 تومانی هم گذاشته بود و نوشته بود که 
رسم است به آقایان طالب هدیه ای می دهند، این هم هدیه 
سال نو برای شما. ظاهراً به حامل نامه هم چیزی داده بود.

: خبر درگذشت آل احمد در نجف و بین دوستان 
واکنشی هم داشت؟

بعضی از آقایان طالب که دیدگاه ها و تمایالت انقالبی 
داشتند، جالل را می شناختند و بسیار متاثر شدند. بعضی 
از اقوام و بستگان ایشان هم در نجف بودند؛ مثل خانواده 
به  قباًل  هم  پدرشان  تهرانی.  آقابزرگ  شیخ  مرحوم 

رفت وآمد  نجف 
برادر  می کردند. 
هم  بزرگ شان 
درس  نجف  در 
بودند.  خوانده 
همه متاثر شدیم. 

یادش به خیر.

حجت االسالم دکتر سرفرازی:
آل احمد بی نقاب بود

از امبرتو اکو تا فاالچی
با امبرتو اکو آشنا شدم و کتاب »سه 

قصه« اش را با اجازه خودش ترجمه کردم. 
آخرین مصاحبه های اوریانافاالچی را هم 
از مطبوعات جمع آوری و ترجمه کردم 

که اولین ترجمه کتابش به زبانی دیگر بود. 
مصاحبه ها با 3 چهره ایرانی بود: حضرت 

امام، مهندس بازرگان و محمدرضا پهلوی. 
کتاب در ایران به چاپ هشتم رسیده.
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آخرین تصویری 
که از جالل 
آل احمد به یاد 
دارم، مرگ 
او و دیدن 
قامت مردی که 
همیشه سرش 
را باال می گرفت، 
روی سنگ 
مرده شور خانه 
بود. قد و قامتی 
بلند و استخوانی 
مثل سرو دراز 
کشیده بود. 
موهای صورتش 
هم کمی پر 
بود و خیلی به 
سفیدی می زد 
و سری که هیچ 
کجا خم نشده 
بود، حاال خم 
شده بود به 
یک طرف سنگ 
و خطی از خون 
بینی اش به 
ریشش دلمه 
بسته بود. 
یادداشت هایی 
دارم به نام 
»جالل آل قلم« 
که شامل مقاالت 
و یادداشت ها 
و خاطرات است 
که چاپ خواهد 
شد

این روزها حوالی سالروز تولد جالل 
آل احمدیم و به همین بهانه در »فرهنگ 
سالمت« این هفته پای صحبت عزیزی 
نشسته ایم که معاشرت نزدیکی با آل احمد 
داشته است؛ غالمرضا امامی نویسنده، 
پژوهشگر و مترجم زبان های ایتالیایی و 
عربی که سال ها مدیریت انتشارات بعثت 
را به عهده داشت و نشر موج و پندار را 
پی افکند. او سال 1350 به عنوان ویراستار 
سازمان انتشارات کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به کار پرداخت و 
چند سالی نیز مدیریت انتشارات کانون 
را به عهده داشت. در سال 1359 یکی از 
کتاب هایش با عنوان »عبادتی چون تفکر 
نیست« برنده جایزه الیپزیک شد و به اروپا 
سفر کرد. او مقیم ایتالیاست و بیش از 30 
سال است که در رم اقامت دارد، هر چند 
که این روزها در تهران زندگی می کند. از 
غالمرضا امامی تاکنون بیش از 60 کتاب 
و تعدادی مقاله در مطبوعات داخلی و 
خارجی و فضای مجازی نشر یافته و 
بسیاری از آثار او به زبان های دیگر ترجمه 
شده و جوایزی ملی و جهانی نصیبش 
ساخته است. از آخرین کتاب های وی، 
قصه ها از غسان کنفانی، گفتگوها از اوریانا 
فاالچی و سه قصه از اومبرتو اکو را می توان 
نام برد.
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گفت سرت را پایین بیاور تا نبینند این وقت 
شب کسی بدون اطالع قبلی با من است. رفتیم 
و چقدر مهربانی کرد. صبح رفتم دیدن دیوار 
برلین. خیلی عجیب بود. جرقه ای در ذهنم زد. 
مسئله دیوارهای ذهن آدم. دیوارهای جداکننده 
مرزها و راه ها و دل آدم ها از همدیگر.... کنار 
دیوار پیرمردی سبزچشم و غمگین ایستاده 
بود و راه عبور از دیوار را نشان می داد. راننده 
سفارت که با من بود، گفت او سال ها اینجا 
ایستاده و راه را نشان می دهد و انگار آرزویش 
راهنمایی مردم است چون خودش نمی تواند 
برود. دیدم پرنده ها چه راحت از باالی دیوار 
عبور می کنند، کسی هم به پرنده ها تیراندازی 
نمی کند اما به آدم ها تیراندازی می شود. من 
داستانی در همین رابطه نوشتم به نام »پرنده و 
دیوار« که امیدوارم منتشر شود. چقدر در درون 
و بیرون ما دیوار وجود دارد و دیوار برایم مفهوم 

جدایی است.
: شما عبارتی دارید که: »ادبیات دیوار 

فاصله ها را برمی دارد.«
بله، زندگی شکستن همین دیوارهاست. نوزاد 
هنگام تولد، پرده رحم مادر برایش یک دیوار است 
و او با شکستن این دیوار زندگی را آغاز می کند. 
ادبیات در این میان یک پل است. ارتباط است.

: شما مترجم دوزبانه عربی و ایتالیایی 
هستید. از سفرتان به ایتالیا برایمان بگویید.

با تاریخ« را  آن زمان که من کتاب »مصاحبه 
چاپ کرده بودم، آقای دکتر سالمی که از دوستان 
من بودند، سفیر ایران در ایتالیا بودند و بعدها 
هم حجت االسالم خسروشاهی، یکی دیگر از 
دوستانم، سفیر ایران در واتیکان شدند. آقای 
سالمی چون دید من از وضعیت موجود خیلی 
دلگیر هستم، گفت همین جا بمان و مانع رفتن 
من شد و حجت االسالم خسروشاهی هم مرا 
به عنوان وابسته فرهنگی در واتیکان پذیرفت. 5 
سال کارم طول کشید. با رفتن ایشان من هم از 
سفارت بیرون آمدم و کار بازرگانی فرش کردم. 
به ایران آمدم، ازدواج کردم و دوباره برگشتم ایتالیا 
و همانجا ماندم. پدر دو پسر هستم؛ امید و نوید.
: با ایرانیان اهل هنر و ادبیات ساکن 

ایتالیا ارتباط دارید؟
بله، درویش شریعتمداری قصه نویس بود. نزدیک 
ما هنرمند بزرگ و نابغه، بهمن محصص بود، 
مترجمی توانا. گرچه در ایتالیا در 4 دانشگاه ادبیات 
فارسی تدریس می شد، آن زمان در ادبیات اجتماعی 
ایتالیا غوطه ور شدم. با امبرتو اکو آشنا شدم و 
کتاب »سه قصه« اش را با اجازه خودش ترجمه 

کردم. آخرین مصاحبه های اوریانا فاالچی به نام 
»گفتگوها« را ترجمه کردم. مصاحبه هایش در 
مطبوعات را جمع کردم که اولین ترجمه کتابش 
به زبانی دیگر بود. ترجمه را در ایتالیا انجام دادم. 
جالب بود که مصاحبه ها با 3 چهره ایرانی بود: 
حضرت امام، مهندس بازرگان و محمدرضا پهلوی 
که در ایران به چاپ هشتم رسیده. االن کتابی زیر 
چاپ دارم به نام »فاشیسم ابدی« که مجموعه 
مقاالت اجتماعی و مصاحبه های امبرتو اکو است. 
اکو رمان »گل سرخ« را در 45 سالگی نوشته. او 
چند چهره دارد: اجتماعی، ادبی و دانشگاهی و 
استاد فلسفه هرمنوتیک با 20 دکترای افتخاری. 
او یکی از معترضین مسایل اجتماعی هم است 
و من مقاالت و مصاحبه هایش را ترجمه کرده ام 
که به زودی منتشر خواهد شد. نوشته های جانی 
روداری را که دیدم، شگفت زده شدم. او برنده 
جایزه کریستیان آندرسن است. از او هم مجموعه 

کارهایش را محراب قلم زیر چاپ دارد.
: از ادبیات فارسی به زبان ایتالیایی 

هم ترجمه کرده اید؟
بله، 15 جلد از قصه های ایرانی را به ایتالیایی ترجمه 
کرده ام و االن هم گزیده ای از شعر معاصر و نوی 
ایران را در دست ترجمه دارم. یک ناشر ایتالیایی 
به نام نشر سی وسه، رمان های نویسندگان ایرانی 
را ترجمه و چاپ کرده که مورد استقبال هم قرار 
گرفته؛ از جمله از مصطفی مستور، سهیال بسکی و...
از جالل  امامی  خاطره غالمرضا   :

آل احمد؟
در دوره دبیرستان در مشهد به پیشنهاد دوستم، 
مسعود احمدزاده، کتاب »مدیر مدرسه« آل احمد 
را خواندم و بعدش بخشی از »غربزدگی«اش را 
که در مجله »کتاب ماه« منتشر شده بود. سال 
1345 به تهران آمدم. از 118 تلفن آل احمد را 
گرفتم و تلفن زدم. آل احمد با گرمی و مهربانی 

با من سخن گفت.
: آن زمان چند ساله بودید؟

20ساله بودم.
: آل احمد شما را پذیرفت؟

بله، گفت دوشنبه در دانشسرای عالی بیا شما را 
ببینم. آبان ماه بود. من عکس آل احمد را دیده بودم. 
مردی باریک اندام و قلمی با موهای جوگندمی. به 
دانشسرای عالی در خیابان روزولت رفتم. در اتاق 
اساتید نشسته بود، داشت چیزی می نوشت، فوری 
شناختمش. وقتی زنگ خورد، با شتاب به طرف 
کالس رفت. من پشت درِ کالس ایستاده بودم. 
صدایش را می شنیدم. گفت من دیکته نمی دهم، 
دیکته به دیکتاتوری منتهی می شود. از کالس 
خارج شد. رفتم خودم را معرفی کردم. گفت 

بله، تو زنگ زده بودی. من دوشنبه ها می روم 
کافه فیروز، بیا با ماشین من برویم و در راه با 
هم صحبت کنیم. رفتیم. آن زمان مجله بامشاد 
منتشر می شد. در این مجله، کسی از آل احمد 
انتقاد کرده بود که چرا همه مثل او می نویسند و 
به او پریده بود که نثر همه شده مثل نثر آل احمد.

: شما واکنش نشان دادید؟
که  بودم  نوشته  جوانی  سرِ  از  هم  من  بله، 
آل احمدزدگی عیب نیست. او چه گناهی دارد که 
همه می خواهند مثل او بنویسند، خود حضرتعالی 

هم مثل آل احمد نوشته ای.

: آل احمد نوشته شما را دید؟
و  کافه می آمدند  به  بله، دوشنبه ها دوستانش 
گارسون مجله های هفتگی را روی میز آل احمد 
می گذاشت. آل احمد که داشت بامشاد را ورق 
می زد، چشمش به تیتر »آل احمدزدگی عیب 
نیست« افتاد. گفت این را تو نوشته ای؟ گفتم بله. 
گفت سرت را به این چیزها گرم نکن، جوان! 
دو بار دیگر رفتم کافه و به من خیلی محبت 
کرد. یک بار گفت بیا برویم خانه ما، سیمین 
غذایی پخته. رفتیم و آشنایی ادامه یافت. یک 
روز به من گفت دارم کتابی تهیه می کنم در 

باره روشنفکران که بخشی به عهده تو خواهد 
بود. من هم در حد توانم انجام دادم. سال ها بعد 
از فوت جالل دیدم در مقدمه کتاب »خدمت و 
خیانت روشنفکران« محبت کرده و نامی از من 
برده. من به بازماندگانش گفتم چرا اسم من؟ 
خط بزنید! گفتند نمی شود، این یادداشت خود 
جالل است. بعد رفتم خرمشهر چون پدرم هنوز 
در خرمشهر بود. دو بخش از مطلب روشنفکران 
در مجله جهان نو به سردبیری دکتر براهنی منتشر 
شد. بعد من یادداشتی برای جالل نوشتم که اگر 
تهران سرد است، خرمشهر گرم است و مردمان 
مهربانی دارد، شما بیایید مهمان ما باشید. ایشان 
برایم نامه ای نوشت که: »از وقتی از مدارس بیرونم 
رواندند، خیال سفر دارم اما کی و به کجا نمی دانم...«

: ولی باالخره آمدند.
بله، یک روز در راه آهن بودم، دیدم یک آقای 
شمالی محترم و مودب آمد و در زد و گفت 
من هوشنگ پورکریم هستم، با آقای آل احمد 
آمدیم و در هتل آناهیتای خرمشهر هستیم و 
ایشان مرا فرستاده دنبال شما. رفتیم هتل و او را 
در آغوش گرفتم. دیدم اشکی گوشه چشمش 
جمع شد اما نگذاشت بریزد. گفت جوان! دیدی 
من حتی حق درس دادن در این مملکت را 
هم ندارم؟! 10 روز در خرمشهر در خدمت 
ایشان بودیم که وصفش مفصل است. من تمام 
حرف ها و کارها و خاطرات را می نوشتم. از 
جمله ایشان خیلی عالقه داشت که راجع به 
»صبّی ها« تحقیق کند. آنها پیروان یک آیین  قدیمی 
در خوزستان و عراق بودند که فقط کنار آب 
زندگی می کرند. صبی از صائبین می آید. آنها 
لباس های سفید می پوشیدند و بیشتر در کار 
زرگری بودند. آدم های محترمی بودند و مراسم  
جالبی داشتند که کنار آب انجام می دادند. به یاد 
دارم آل احمد کفش گشادی پوشیده بود. من 
کم کم به او آقاجالل می گفتم. گفتم آقاجالل! 
کفش تان مثل بلم می ماند. در کنار اروندرود 
قدم می زدیم. گفت: جوان! حداقل می خواهم 
در پاهایم احساس آزادی بکنم. وقتی به تهران 
برگشت، نامه ای برایم نوشت و خیلی اظهار 
محبت کرد. گفت بیا تهران ببینمت. جالل در 
بود. یک  نوشته  یادداشت هایی  دفتر من هم 
روز دکتر شریعتی در تهران به دفتر من آمده 
بود، اتفاقی یادداشت جالل را دید، گفت مگر 
جالل را می شناسی؟ گفتم بله. گفت می خواهم 
او را ببینم. به جالل زنگ زدم، گفتم با شریعتی 
می خواهیم بیاییم. جالل هم قبول کرد و رفتیم.

: چه سالی بود؟
سال 1346. در آن سال ها آیت ا... طالقانی و مهندس 

بازرگان تازه از زندان آزاد شده بودند. زنگ زدم 
گفتم آقا جالل! آقایان آزاد شدند. گفت بیا سر 
دوراهی قلهک با هم برویم. اول با دسته گلی رفتیم 
خیابان ظفر منزل زنده یاد بازرگان. ایشان از کتاب 
»خسی در میقات« آل احمد خیلی تعریف و تمجید 
کرد و اینکه جالل در پاورقی نوشته بود نقل قول 
می کنم از کتاب »خانه مردم« از مهندس مهدی 
بازرگان، استاد دانشگاه و فعاًل زندانی سیاسی، 
خیلی برای بازرگان جالب بود. بعد حرف مالکوم 
ایکس شد. جالل کتاب زندگانی مالکوم ایکس را 
به فرانسه خوانده بود و یادداشت هایی هم نوشته 
بود. بعد رفتیم خدمت زنده یاد آقای طالقانی. آن 
زمان جالل مطلبی نوشته بود با عنوان »نامه ای 
از پاریس«. این نامه ضمیمه مجله »بارو« درآمده 
بود که توسط شاملو و رویایی منتشر می شد. نامه 
تندی بود درباره اوضاع فلسطین اشغالی. اولش 
هم نوشته بود نامه دوستی از پاریس که حرف 
حسابش از او و پرت وپالهایش بیخ ریش من. 
از این نوشته که توقیف شده بود، سخن به میان 
آمد. چند وقت پیش از فوت خانم دانشور به 
حضورشان رفته بودم، ایشان در حضور جمع 
جمله ای گفتند که من خیلی شرمنده شدم: »امامی! 
هیچ می دانی جالل دلش می خواست فرزندی 
مثل تو داشته باشد؟« گفتم سیمین خانم! بسیاری 
از ایرانی ها فرزندان معنوی شما و جالل هستند. 
چند عکس از سفر آقا جالل به خرمشهر را به 

من دادند.
: آخرین صحنه ای که از آل احمد به 

یاد دارید، چه بود؟
آخرین صحنه، مرگ او و دیدن قامت مردی 
که همیشه سرش را باال می گرفت، روی سنگ 
مرده شور خانه بود. قد و قامتی بلند و استخوانی 
مثل سرو دراز کشیده بود. موهای صورتش هم 
کمی پر بود و خیلی به سفیدی می زد و سری 
که هیچ کجا خم نشده بود، حاال خم شده بود 
به یک طرف سنگ و خطی از خون بینی اش به 
ریشش دلمه بسته بود. یادداشت هایی دارم به نام 
»جالل آل قلم« که شامل مقاالت و یادداشت ها و 

خاطرات است که چاپ خواهد شد.
: چه کالمی را بدرقه راهمان می کنید؟

در این دنیای پر از شر و ستم بیداد و خشم 
و خون و خشونت نیاز داریم که قلب هایمان 
به هم نزدیک باشد. دست هامان به هم نزدیک 
باشد. یک ضرب المثل ایتالیایی می گوید: »یک 
دست، دست دیگر را می شوید و دو دست، 
صورت را.« ادبیات و هنر در حکم دو دست 
هستند برای شستن دردها و پیوستن دل ها. 

دلتان شاد و خدا نگهدارتان.

اشک جالل
یک روز در راه آهن بودم، 

دیدم یک آقای شمالی 
محترم و مودب آمد 
و در زد و گفت من 

هوشنگ پورکریم هستم، 
با آقای آل احمد آمدیم 

و در هتل آناهیتای 
خرمشهر هستیم و 

ایشان مرا فرستاده دنبال 
شما. رفتیم هتل و او را 

در آغوش گرفتم. دیدم اشکی 
گوشه چشمش جمع شد اما نگذاشت بریزد. گفت جوان! دیدی من حتی حق درس 
دادن در این مملکت را هم ندارم؟! 10 روز در خرمشهر در خدمت ایشان بودیم که 

وصفش مفصل است. من تمام حرف ها و کارها و خاطرات را نوشتم.

فرهنگ سالمت 7شماره پانصد وچهل ونه  شنبه هفت آذر نودوچهار

از سمت راست امامی، آل احمد ، کاظمی مدیر هتل  غالمرضا امامی و جالل آل احمد سال 1345
آناهیتای خرمشهر در قهوه خانه ای در خرمشهر

از سمت چپ نفر سوم محمود بروجردی )معلم( و از سمت 
راست نفر سوم غالمرضا امامی )دانش آموز(؛ عکس مربوط به 

60 سال پیش است و برای نخستین بار منتشر می شود

گپی با مهدی احمدی بازیگری که از دنیای نقاشی وارد سینما شده و نمایشگاه 
نقاشی اش با استقبال خوبی مواجه شده است

آرامش در جزیره تنهایی
بازیگری  احمدی  مهدی 
سال های  طی  که  است 
پیوسته  و  آهسته  فعالیتش 
بر  عالوه  و  برداشته  قدم 
بازیگری هنرهای دیگری هم دارد؛ از نقاشی 
تا نوازندگی. او که از دنیای نقاشی به عالم 
سینما راه یافته، چندی پیش برخی از تابلوهایش 
را در نمایشگاهی برای مخاطبانش به نمایش 
گذاشت و همین موضوع بهانه ای شد تا در 
»فرهنگ سالمت« این هفته با او به گفت وگو 

بنشینیم.

دوران  نقاشی های  اولین  از   :
کودکی تان برایمان بگویید.

نقاشی های خاصی نبودند ولی یادم است به 
بیشتر  و  داشتم  خاصی  عالقه  اشیاء  کشیدن 

چیزهایی را که دوروبرم بودند را می کشیدم.
: در خانواده تان غیر از شما فرد دیگری 

هم بود که به هنر عالقه مند باشد؟
به شکل حرفه ای نه اما مادرم صدای خیلی خوبی 
داشتند و آواز می خواندند. شاید به همین دلیل 
هم من به سمت موسیقی و نقاشی کشیده شدم.
: در اسباب بازی هایتان بیشتر توپ و 

ماشین پیدا می شد یا مداد رنگی؟
هر 2، هم توپ داشتم و هم مداد رنگی. به هر 

حال به اندازه کافی همه چیز داشتم.
: آیا تئاتر و بازیگری هم در بازی های 

دوران کودکی تان سهمی داشت یا نه؟
من خیلی خجالتی بودم و اصال به این کار فکر 
نمی کردم و تا دوران نوجوانی تمرکزم روی 
موسیقی بود. از کودکی عالقه زیادی به ویولن 
داشتم اما بنا به دالیلی ساز سنتور را انتخاب کردم.

: چرا؟
به دلیل راهنمایی اشتباه یک معلم موسیقی. در 
همسایگی ما پسری بود که پیانو می زد. یک بار 
مادرم به معلم پیانوی پسر همسایه مان گفت 
که من به ویولن عالقه مندم و دوست دارم این 
ساز را یاد بگیرم. آن زمان 11ساله بودم اما آن 

شخص گفت دست های من کوچک است و 
به درد ویولن زدن نمی خورد. این موضوع مرا 
به شدت غمگین کرد و از آنجایی که سنتوری 
در خانه داشتیم به پیشنهاد آن معلم سراغ ساز 
ایرانی و سنتور رفتم. البته امروز خیلی هم از 
این موضوع ناراحت و پشیمان نیستم چون 
توانستم زیر نظر استادان خوبی این ساز را یاد 
بگیرم، استادانی مانند پشنگ کامکار و فرامرز 
پایور. 20سال به تدریس و نواختن این ساز 
پرداختم و البته بعدها تار هم می زدم اما کم کم 
نقاشی برایم اهمیت بیشتری پیدا کرد درحالی 
که موسیقی در تمام این سال ها با من بود و در 
دوران جوانی باالخره ساز ویولن را با حشمت 
سنجری شروع کردم و تمرکز موسیقایی ام را بر 

موسیقی کالسیک گذاشتم.
: چرا؟

چون نقاشی فضای آزادتری داشت. موسیقی 
سنتی خیلی پاسخگوی روحیه من نبود و ناآرامی 
درونم با آن آرام نمی شد. فضای موسیقی سنتی 
برای من محدود بود ولی در نقاشی احساس 
آزادی بیشتری می کردم. باعث می شد به خودم 

نزدیک تر شوم.
: شما از آن گروه از آدم هایی هستید که 
دوست دارید فقط تجربه کنید. درست است؟
بله، برایم جالب است که این مساله را عنوان 
کردید. کال من روحیه و درون متالطمی دارم و 
برای همین یک جا نمی توانم بنشینم و از انجام 
کارهای تکراری خسته می شوم. از طرف دیگر، 
دوست دارم کارهایم را به نحو احسن انجام 
دهم و به همین دلیل هم برای کارهایم خیلی 

وقت و انرژی می گذارم.
تجربه های  آوردن  دست  به  آیا   :
شما  بیشتر  درونی  آرامش  باعث  مختلف 

نشده است؟
چرا، خیلی زیاد، فکر می کنم در حال حاضر در 
نقاشی هایم این موضوع خیلی خوب نمایان است 
و خوشبختانه به یک آرامش و ثبات رسیده ام و 
حاال دیگر خیلی برای به دست آوردن اتفاقاتی 

که دوست دارم بیفتد دست و پا نمی زنم. به هر 
حال من از نقاشی خیلی چیزها یاد گرفتم. کال 
ذات هنر این گونه است که به شما تجربه های 

خوبی برای بهتر زندگی کردن می دهد.
: سوژه هایتان از کجا می آید؟

سوژه هایم بیشتر عینی و برگرفته از واقعیت 
هستند و کمتر در این سال ها تخیلی کار کرده ام. 
اخیرا مدتی است روی دیو و اسب کار می کنم.
: تا به حال شده سوژه هایتان ته بکشد؟

کاری  دوره های  این  نمی کشند.  ته  سوژه ها 
هستند که تمام می شوند. گاهی یک تصویر و 
یک موضوع رنگ می بازد و تمام می شود اما 
باید بدانید اطراف ما همیشه موضوعی برای به 
تصویر کشیدن وجود دارد و این شما هستید 
که برای انتخاب آنها از یک مرحله به مرحله 

دیگر قدم برمی دارید.
: تا به حال دلتنگ خودتان شده اید؟

بله، بعضی اوقات آنقدر درگیر کارهایم می شوم 
و یادم می رود که هستم و چه می کنم.

: تا به حال غبطه چیزی را خورده اید؟
نه، اتفاقا خیلی چیزها داشتم که امروز دیگر ندارم 
اما هیچ وقت غبطه آنها را نمی خورم و سعی 
می کنم از داشته هایم لذت ببرم و خوشحال باشم.

ناراحت  تابلوهایتان  فروش  از   :
می شوید یا خوشحال؟
قطعا خوشحال می شوم.

: مگر آنها مثل بچه هایتان نیستند؟
بچه های آدم هم یک روز باید بروند. من فکر 
می کنم تابلوهایم با رفتنشان سرنوشت جدیدی 
پیدا می کنند و با این اتفاق عملکرد من هم تغییر 
می کند و همین موضوع برایم خیلی جالب است.

: تابلوهایی که هیچ وقت دوست 
ندارید آنها را از دست بدهید؟

یکی- دو تا تابلوی این چنینی دارم ولی می خواهم 
از آنها هم دل بکنم و در نمایشگاهم آنها را 
بفروشم. مثال یکی از آنها تصویر 3 تا زن و یک 
تنگ ماهی است که فضای خاصی دارد. به هر 
حال حاال دیگر خیلی به آنها دلبستگی ندارم.

: بزرگ ترین ضعف شما در نقاشی؟
معموال وقتی به کار دیگری مثل بازی در سینما 
مشغول می شوم بازگشتم به دنیای نقاشی سخت 
است. اصوال یادگیری نقاشی با یک ضعف شروع 
می شود. تو می خواهی به واسطه نقاشی مساله ای 
را حل کنی و به یک جوابی برسی. به هر حال 
ضعف هایی دارم که دوست دارم آنها را جبران کنم.

: و اما سینما.
وقتی 16 ساله بودم به یک آتلیه نقاشی رفتم 
و در آنجا با خانم فرح اصولی، همسر آقای 
خسرو سینایی )کارگردان سینما( آشنا شدم. 
آن زمان نمی دانستم خانم اصولی همسر ایشان 
هستند. به هر حال زیر نظر خانم اصولی تعلیم 

نقاشی را شروع کردم و بعدها با خانواده ایشان 
آشنا شدم و بعد هم از طرف آقای سینایی بازی 
در فیلم کوچه های عشق به من پیشنهاد شد. 
: شما با بازی در فیلم های عروس 
آتش و شب های روشن به محبوبیت رسیدید.
بله، این شانس من بود که هر دوی این فیلم ها 

جایگاه خاصی در سینمای ایران یافتند.
: دنیای سینما و دنیای نقاشی! چطور 

این 2 دنیا را کنار هم قرار می دهید؟
واقعا به سختی! همیشه سعی کرده ام از حواشی 
سینما فاصله بگیرم چون خیلی حاشیه را دوست 
ندارم. من فقط دوست دارم کارم را به خوبی 
انجام دهم و وقتی کاری انجام می دهم واقعا با 

آن زندگی می کنم. سینما هنری است که در آن 
با آدم های زیادی سر و کار داری برای همین 
هم شلوغی عجیبی دارد برعکس دنیای نقاشی.

: بیشتر سعی می کنید چه فیلم هایی 
را برای بازی انتخاب کنید؟

فیلم هایی که حرفی برای گفتن داشته باشند.
: پیشنهاد می کندی چه کار کنیم که 

حالمان خوب شود؟
شما را نمی دانم ولی من برای خودم یک جزیره 
تنهایی درست کرده ام که حالم را خوب می کند. 
البته نمی توانم این جزیره را به همه پیشنهاد کنم.

: آتلیه نقاشیتان چه حسی برای شما 
به دنبال دارد؟

همان جزیره تنهایی است! من سعی می کنم با 
خلق کردن به آرامش برسم. 

: موسیقی؟
موسیقی به من نظم فکری می دهد و به نوعی 
ذهنم را جمع و جور می کند و برای همین هم 

تاثیرش را بر نقاشی هایم می بینم.
: در زندگی بیشتر از همه مدیون چه 

کسانی هستید؟
طبیعتا خیلی از آدم ها که متاسفانه بعضی از 
آنها امروز کنارم نیستند اما می توانم به خسرو 
برایم  سینایی که واقعا حکم پدر و استاد را 
دارند اشاره کنم و همین طور به فرامرز پایور و 
حشمت سنجری که موسیقی را به من آموختند 
و در نقاشی به رویین پاکباز که فهم درستی از 

نقاشی را به من آموخت.
: شما شبیه کدام ساز و رنگ هستید؟

فکر می کنم ویولن چون به صدا درآوردن من 
کار سختی است و در حال حاضر هم خودم را 
به رنگ آبی، خاکستری بیشتر نزدیک می دانم.

: آیا می شود شما و افکارتان را از 
تابلو هایتان شناخت؟

احتماال بله، اگر یک روانکاو تابلوهای من را 
ببیند، قاعدتا می تواند بگوید من در هر دوره 
زمانی از زندگی ام به چه چیزهایی فکر می کرده ام 

و دغدغه ام چه بوده است.
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