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خداحافظی پدرم 
لزوما به خاطر یک 
اتفاق خاص نیست 
و مجموعه ای از 
اتفاقات در چند سال 
اخیر ایشان را در 
تصمیمشان مصمم تر 
کرد.  پدر پس از فیلم 
»گناهــکاران« فقط 
یکی، دو فیلمنامه 
را پســندید کــه 
لزوما از نتیجه آنها 
هم راضی نبود. 
ایشــان از سال 
1۳4۵ به طور 
رســمی و حرفه 
ای وارد ســینما 
شد و تا اوایل دهه 
هشــتاد اعتقاد 
داشت جنس سینما، 
دست اندرکاران آن 
و روابط حرفه ای به 
گونه ای دیگر بود

باشید؟ آیا اگر کسی غیر از ابراهیم 
حاتمی کیا کارگردان این فیلم بود 
قبول می کردید که مقابل هم باشید؟

»خروج« یک پیشنهاد خوب در زمان مناسب 
بود و من همیشه از پیشنهادات خوب در زمان 
مناسب استقبال می کنم. بنابراین وقتی این 
پیشــنهاد از ســوی آقای حاتمی کیا مطرح 
شد آن را پذیرفتم. ضمن اینکه حضور مقابل 
فرامرز قریبیان، نه فقط به عنوان پدرم بلکه به 
عنوان یک بازیگر و استاد درجه یک فرصتی 
طالیی بود. اما نگرانی خود را هم داشتم. زمانی 
که پیشــنهاد بازی در این فیلم مطرح شــد، 
اعتقاد داشتم ابراهیم حاتمی کیا با انتخاب من 
ریسک بزرگی را متحمل می شود. از این جهت 
که ایشان پدر و پسری را در کنار یکدیگر قرار 
می داد که قرار نبود در فیلم پدر و پسر باشند 
و با دو جنس کاراکتر متضاد در سفری همراه 
می شدند. به خصوص وقتی که فرزند کاراکتر 
رحمت بخشی )با بازی آقای قریبیان( قرار بود 
وجه مهم دراماتیکی از قصه را بر دوش بکشد. 
آن زمان احساس می کردم اگر مخاطب من را 
در این نقش نســبت به آقای قریبیان ببیند، 
شاید از اصل قصه دور شــود و این نگرانی را 
با آقای حاتمی کیا هــم مطرح کردم. او گفت 
که درباره این مساله فکر کردم و  بر این باورم 
که این نقش مناسب شماســت. البته نقش 
پیشنهادی که در ابتدا مطرح شد نقش دیگری 
بود، اما وقتی به دفترشان رفتم، گفتند که آن 
نقش قبلی )نقشــی که در تضاد با شخصیت 
رحمت قــرار می گرفــت(  را فراموش کن و 
نقش رحمان مکانیک را بازی کن. به هرحال 
سعی کردم از فرصت و اعتماد آقای حاتمی کیا 
حسن استفاده را بکنم. لحظه لحظه این کار با 
تمام سختی هایش سرشار از درس و لذت بود.

بعضی ســام قریبیان را به لحاظ 
شکل بیان و فرم صورت، مناسب 
نقش های خاص و شخصیت های 
خاص امــروزی و حتی اغلب منفی 
می دانند اما شما با این نقش انگار 

تعمدا خواســتید از آن فرم فاصله 
بگیرید، درست است؟

اینکه یک بازیگر برای یک سری نقش های 
خاص مناســب تراســت تا حدودی درست 
اســت. ولی این فرضیه دلیل نمی شــود که 
بازیگر نقش های متفاوت نپذیرد و خود را به 
چالش نکشد. هرچند ممکن است مخاطب 
هنوز او را به خاطر همان نقش های خاص به 
یاد بیاورد. متاســفانه مشکلی که در سینما، 
تلویزیون و حتی تئاتر ایران هســت، بحث 
کلیشه شدن است. کافی است شما یک نقش 
منفی را موفق بازی کنید و همین باعث شود 
دیگر نقش مثبت یا حتی متفاوت به شــما 
پیشــنهاد نشــود. هرچند من عقیده دارم، 
مثبت و منفی لزوما کلیشه نمی شود. مانند 
این است که بگویید فرامرز قریبیان 55سال 
فقط نقش مثبت بازی کرد و کلیشــه شد! 
می دانیم که چنین نیســت و آقای قریبیان 
بدون بازی در هیچ نقش منفی توانست تعداد 
کثیری از نقش های متفاوت را بازی کند. در 
مورد خود من هم آن تعداد از نقش های منفی 
که بازی کــردم، هیچکدام شــبیه یکدیگر 
نبودند. در »خط ویژه«، »رهایی«، »تنهایی 
لیــال« و »نگاهمــان می کنند«، نقش های 
من جنــس متفاوتــی از کاراکتــر منفی یا 
خاکستری بود. حتی سعی کردم این تفاوت 
در نقش های مثبتی هم که بازی کردم، باشد 
از »ایراندخت« گرفته تا »عذرخواهی از آقای 
امانوئل« تا همین فیلم »خروج« همه شــان 
شــخصیت هایی متفاوت، با بک گراندهایی 
متفاوت هســتند. هرچند هنوز که به بانک 
می روم بیشــتر مرا به خاطر »خط ویژه« و 
»رهایی« می شناســند که باز در آن دو اثر 
هم به دالیل و شیوه های متفاوت بانک ها را 

خالی می کردم.
حضور در فیلم »خروج« تا چه اندازه 
در روند انتخاب های بعدی شما در 
ســینمای ایران موثر خواهد بود؟ 
چه به لحاظ دستمزد و چه به لحاظ 

اندازه حضور، وسواس های شما باال 
خواهد رفت؟

نقش رحمان مکانیک در فیلم »خروج« در حد و 
اندازه خودش بود و قرار نبود اوج و فرودی داشته 
باشــد تا تأثیری در روند آتی بازیگری من چه 
در انتخاب نقش و یا چه در دســتمزد  بگذارد. 
معموال ســعی می کنم انتخاب هــا را به همان 
شــیوه ای که فکر می کنم درســت است انجام 
دهم. 4معیار اصلی برای من؛ فیلمنامه، نقش، 
کارگردان و عوامل اصلی هستند. معموال فروش 
بسیار باالی یک فیلم، جوایز برای فیلم یا خود 
نقش و حتی فقط محبوب شــدن کاراکتر ایفا 
شده ممکن است مسیر بازیگری یک بازیگر را تا 

حدی تغییر دهد.
شــاید در زمینه پخش اینترنتی 
و اینگونه شــیوه های اکران، زور 
وی او دی های ما به تلویزیون های 
بزرگ اینترنتی مثل نتفلیکس و ... 
نرسد، به نظر شما آیا ما باید بعد از 
اتمام کرونا به این شکل از اکران 
خاتمه بدهیم یا می شود فتح بابی 
برای شکل دیگری از اکران برای 
این همه تولیدی که در سال داریم 

باشد؟
شــیوه اکران آنالین باالی 10سال و شیوه 
VOD باالی 25ســال است که در دنیا رواج 
دارد. در کشــور ما هم می توانست زودتر از 
اینهــا راه بیفتد، ولی به دلیل شــیوع کرونا 
به صورت قریب الوقــوع و ناگهانی رخ داد و 
قرعه به نــام فیلم »خروج« افتــاد. در ایران 
این شــیوه نمایــش در ابتدای راه اســت و 
 قطعا زمان می برد کــه با این روش و راه های 
برون رفت از مشــکالتش آشنا شــویم. این 
شیوه ای  اســت که باید ادامه داشته باشد و 
در ادامه  هــم کم و کاســتی هایش برطرف 
شود. فقط هم بحث تکنیکال مطرح نیست. 
کمااینکه دانلود کــردن را در همه جای دنیا 
بلد هســتند. در اینجا بحث فرهنگســازی 
مطرح است؛ بحث احترام گذاشتن به قانون 
کپی رایت. در ایران سه دسته باید به یکدیگر 
کمک کنند تا این فرهنگسازی مرسوم شود؛ 
مردم، رسانه و دولت. دولت باید قانون کپی 
رایت را در جهان به رســمیت بشناسد )در 
پرانتز بگویم که قانون کپــی رایت با حقوق 
مولف کامال متفاوت اســت(؛ به این معنا که 
دیگر فیلمی که امروز در جهان اکران شده را 
شب در کنار خیابان نبینیم. مهم اما، رعایت 
قانون کپی رایت و احترام به ســازندگان اثر 
است. شاید بعضی ها فکر کنند که مثال فیلم 
»خروج«، یک کارگردان و چند بازیگر مهم 
دارد، اما نه. ما حقوق صدها نفر را در پشــت 
دوربین رعایت می کنیم و اگــر این چرخه 
اقتصادی درســت نچرخد بیشترین کسانی 
که لطمه می بینند همان زحمتکشان پشت 
دوربین هستند. به همین دلیل واجب است 
مردم بــه روش صحیح یک فیلم را تماشــا 

کنند.


