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میــزان محبوبیــت آدمهــا را نــه میشــود از انــدازه حضورشــان روی صفحات
چیده شــده بر کیوســکهای مطبوعاتی ســنجید و نه از دفعات دیدهشدنشــان
در برنامههای مناســبتی بــر آنتن صداوســیما .نه آمــار پیجهای طرفدارانشــان
در فضــای مجازی مالک مناســبی اســت برای این ســنجش و نه تعــداد پیگران
مواضعشــان در شــبکههای اجتماعــی معیاری اســت برای راســتیآزمایی این
هــواداری .بایــد چنــد قدمــی در خیابانهای همین شــهر بــا آنها همراه شــد و از
واکنش و احســاس صادقانه آدمهای دنیای حقیقی لمس کرد که چقدر با وجود
دوری از هــر حضوری بــه این آدمهــا نزدیکانــد .ناصر ملکمطیعــی از همین
دســت آدمها اســت ،باید دقایقات هــر چند کوتاه ،با او به ســر شــود تا بفهمی
دوست داشــتناش تابع هیچ حکم نوشته و نانوشته ممنوعیتی نمیشود .گپ
و گفــت کوتاهی رد و بدل شــود تــا بفهمی اصــاً محبوبیتاش بیــن مردم بده
بستانی بوده است که حاال تمام ســرمایه این پیشکسوت بازیگری شده است .تا
همین تکیه کالمهای ساده «ناصر خان هنوز ساالری» از زبان مردم کوچه و بازار
نشــانی شــود برای یافتن جایگاه او در میان مردم جامعهاش .دلیل دیدارمان با
او تجربــه همه این دیدنها و شــنیدنها بود و بهانه این مالقات را تولد مســعود
کیمیایی برایمان جور کرد .اگرچه شرایط سنی و اتفاقهای مختلف فرصت این
بهانه را از ما گرفت اما اشــتیاق به شــنیدن از او که مرور بخشــی از تاریخ سینما و
هوا خوردن خاطرات ماست عذر و بهانه نمیخواست.

تغییری مخاطب را پس میزد .ســر فیلم
«کاکــو» من بــه جــای اینکه خــودم درگیر
شوم میروم پلیس میآورم .سر این فیلم
سه روزتمام با آقای میرلوحی (نویسنده)،
صادقپــور (تهیهکننــده) و شــاپور قریــب
(کارگــردان) کلنجــار رفتــم و گفتــم ناصر
ملــک مطیعی ســینما نمیتوانــد پلیس
خبر کند چراکه مردم قبول نمیکنند .آنها
گفتند زمانه تغییر کرده و دوران لوطیگری
تمام شده است .نتیجه اینکه بعد از فیلم
مــردم اعتــراض کردنــد و حتــی بچههــا
میگفتــن ناصر پلیــس میــاره .در نهایت
مجبور شدن فیلم را تغییر بدهند.
ëëهمکاریبامسعودکیمیاییونقشکوتاه
و کلیدی فرمــان چگونه شــکل گرفت .آن
زمان مســعود کیمیایــی دومیــن کارش را
میساخت و مشــهور نبود اما شــما در اوج
شهرتبودید.
قبــل از من مشــایخی بــرای این نقش
انتخــاب شــده بــود .بهــروز با مــن تماس
گرفت و برای صحبت با کیمیایی رفتیم که
در نهایت نقش به من رسید .قدیمها مثل
االن نبــود ،خیلــی از پیشــنهادها را رفاقتی
قبول میکردیم .کسی میگفت فالن فیلم
مــا ضرر کرده شــما بیا بازی کــن تا جبران
شود و دستمزد هم کمتر بگیر ،ما هم قبول

ëëناگهانیترازفوتمرحومتختی؟
مــرگ تختی هــم خیلــی غیرمنتظره
بود .تختی به معنای واقعی انسان خوبی
بــود .بــه کســی حســادت نداشــت .اهــل
تملق و چاپلوســی و پول هم نبود .زمانی
که داستان «حســین کرد شبستری» را کار
میکردیــم دکتر کوشــان به مــن گفت اگر
بتوانی تختی را وارد کار کنی ۱۰۰هزارتومان
بــه او میدهــم .دلــم نمیخواســت ایــن
پیشــنهاد را به تختی بدهم اما فضای کار
و دوســتی با دکتر کوشــان مجبورم کرد که
به دیدن تختی بروم .تختی عادت داشت
که وقتی همراه کســی میشــد دســتش را
بــه گردنش میانداخت .گفــت« ،نوکرتم
من مگر میتوانم فیلم بازی کنم؟» خدا
را شــکر که قبول نکرد .چــون آدم موفقی
بود .دلم نمیخواســت چنین مرد بزرگی
در ورزش وارد ســینما شــود .دعــوت بــه
بازی حبیباهلل بلور هم اشتباه بود چراکه
هرکسی یک جایگاه مخصوصی دارد ،که
در آن جایــگاه نمــود بهتــری دارد .خیلی
به تختــی عالقه داشــتم ،هرچقــدر راجع
به شــرمندگی خودم دربــاره او بگویم کم
اســت چــرا کــه مــا دربــاره عاقبــت تختی
خیلی کوتاه آمدیم .قصه تختی هم پایان
تلخی داشــت .رفتنش خیلی سخت بود.

ناصر ملکمطیعی در گفتوگو با «ایران»  ،خاطرات سینماییاش را مرور کرد

پایان تلخ یک ستار ه دیدنی نیست
ëëنخستین مواجهه ناصر ملک مطیعی با
سینماکهاسبابعالقهمندیاوبهاینحوزه
شدمربوطبهچهسالهاییاست؟
در ایامی که ســینما تازه فعالیتاش را
در ایــران آغاز کرده بود و از قدمت چندانی
برخــوردار نبــود پــدر من بــر اســاس ذوق
و شــوق جوانــی حــدود ســالهای -1314
 1315در خیابــان ســیروس ســینمایی بــه
نام سینما شــرق راهاندازی کرد؛ اما بعد از
مدتــی بــه دالیل مختلف ســینما تعطیل
شــد و ســراغ کار دولتی رفت .خود من هم
در مدرســه ،انجمــن ورزش و نمایــش را
اداره میکردم و از همان زمان ذوق و شوق
این کارها را داشــتم .انشــای خوبی داشتم
و نمایشــنامههایی مینوشتم که به شکل
تئاتــر اجرا میشــد .از حدود  19ســالگی در
کنــار درس و مدرســه به هنرســتان شــبانه
هنرپیشگی هم رفتم .در همین دبیرستان
با ژاله علو آشنا شدم که خیلی مشوقم بود.
در همان ایام پیش دکتر اسماعیل کوشان
(مؤســس اســتودیو میتــرا فیلــم و پــارس
فیلــم) کــه تــازه از آلمــان آمده بود تســت
بازیگری دادم .آن روزها با پرویز خطیبی در
تدارک ساخت «واریته بهاری» بود که من
در صحنه کوتاهی از فیلم حضور داشتم.
ëëنخستین دســتمزدتان چقدر و مربوط به
کدامفیلمبود؟
مهــدی رئیس فیــروز یکــی از بچههای
سال سوم هنرســتان هنرپیشگی داستانی
بــه اســم «ولگــرد» داشــت .مرســوم بــود
کســی که داســتانی ارائه مــیداد ،خودش
هــم کارگردانی را به عهــده بگیرد که البته
کارهای اساسی و فنی آن را مهندس بدیع
به عهده داشت ،نخستین دستمزدم 500
تومــان و به خاطر این فیلم بــود .آن زمان
بهعنــوان معلــم ورزش هــم مشــغول به
کار بــودم ولــی بعد از بازیگــری این بخش
از فعالیتــم کمتــر شــد ،هرچند کــه خیلی
بــه آن عالقهمنــد بــودم .بعــد از آن دیگر
پشــت ســر هم فیلم بازی کردم و در هفته
اول اکران دیگر برای مردم شــناخته شدم؛
البتــه فیلمهــا کم اشــکال نبودند چــرا که
دانــش و ســرمایه نداشــتیم و کســی اصالً
دنبــال ایــن کار نرفتــه بود .مــا رماننویس
و داســتان نویــس خــاق بســیار داشــتیم
ولی برای فیلم کســی داســتان ننوشته بود
و از موســیقی و بــازار و ...نیــز خبــری نبــود.
کسی حاضر به ســرمایهگذاری نبود ،همه
تالششــان این بــود که ســرمایه برگردد تا
بتواننــد به کار ادامه بدهند به همین دلیل
در فیلــم ســاز و آوازی میگذاشــتند یا مثالً
اســم بیربطی برای فیلم انتخاب میشد
تــا مخاطب جذب کنــد .این پروســه طول
کشید تا زمانی که چندین نفر که درس این
کار را خوانده بودند از خارج آمدند و بعدها
تلویزیون آمد و رشــته این هنر ایجاد شــد.
با وجود این اســاس سینما با کسانی شکل
گرفــت که عاشــق این کار بودنــد و همه به
هم احتــرام میگذاشــتند .رقابــت معنا و
مفهومی نداشــت ،بلکه رفاقت و دوســتی
بین ما جــاری بود و هیچ نوع برتریجویی
وجود نداشت .خوشبختانه درحال حاضر
امکانــات خیلی خوبی در اختیار دوســتان
اســت و کارگردانان شناخته شدهای داریم
کهجایزههایمعتبرجهانیکسبکردهاند.
ëëبا فیلمهایی همچون «طلسم شکسته»

سیامکشایقیحضوردرجشنوار هجهانی
همچونکراچیوبرلینراهمتجربهکردید.
آن زمان ســینمای ایران در سینمای جهان
چقدرجدیگرفتهمیشد؟
دکتر کوشــان تحصیلکرده آلمــان بود
و بــا مذاکراتــی کــه داشــت فیلــم در یکــی
از البراتورهــای ایتالیــا ســاخته شــد البتــه
فیلــم قابــل دفاعی نبــود اما در جشــنواره
برلین پذیرفته شــد .در آن زمان ثریا ملکه
ایــران بــود که چون مــادرش آلمانــی بود،
ایرانیها را بخوبی میشــناختند .در سالن
هنرپیشههایمعروفمیآمدندوصحبت
میکردنــد کــه در آن زمــان یک هنرپیشــه
معــروف از امریــکا و فرانســه و مــن هم از
ایران به این جشنواره رفتم و خیلی کوتاه به
زبان آلمانی صحبت کردم؛ خاطره خوبی
بــود برایــم .همه تشــویق میکردنــد .بعد
هــم که در چند جشــنواره شــرکت کردیم،
کســی ما را به رسمیت نمیشناخت چون
از ایــران آمده بودیم ،البتــه بعضی اوقات
خودمــان را لو نمیدادیم ،ولی رفتن ما به
این جشــنواره این ُحســن را داشت که ما را
با فضای ســینمای جهان آشــنا میکرد تا
بــه خودمان بیایم که مــا دربرابر آنها هیچ
نیستیم و در کشور خودمان ادعایی نداشته
باشــیم .خاطراتم را از تمــام این رویدادها
مینویســم تــا یادمــان بمانــد کــه وقتــی
کیارستمی و اصغر فرهادی جایزه جهانی
میگیرند چه تالشــی کردهاند که در دنیای
به این عظمت در برابر کشورهای ابرقدرت
به این موفقیت رسیدند.
ëëشما هم همانند تمام اهالی سینما در این
افتخاراتجهانیسهیمهستید.
خوشــحالم که ســینمای ایران بــه این
درجه و تعالی رســیده است و به وجود این
اشخاص افتخار میکنم اما اینکه بگویم ما
در این اتفاق چقــدر مؤثر بودهایم این حد
خودخواهی را ندارم .فارغ از اینکه ما در این
جوایز سهیم هستیم یا نه کسب این جوایز
افتخــار دارد اما افتخــار اصلی مردماند که
ســه دهه امثــال مــا را فرامــوش نکردند و
اهالــی ســینما را حمایت کردنــد .خیلی از
فیلمهــای قدیمــی فرهنــگ جوانمــردی
دارد کــه هنــوز هــم درس بزرگــی اســت.
جامعه ما درحال حاضر نیاز به داســتانی
دارد کــه قهرمــان داشــته باشــد ،در طــول
تاریخ جامعــه ایرانی قهرمــان خوبیها را
دوستداشتهوبایدفیلمهایمانهمکمی
رنــگ و بویی از این مســائل داشــته باشــد.
ما ســنتهای زیبایی داشــتیم کــه با وجود
تغییرات اجتنابناپذیر دنیــای امروز باید
این سنتها را زنده نگه داشت.
ëëچطورشدکهتصمیمگرفتیدکارگردانیرا
همتجربهکنید.بازیگریاقتاعتاننمیکرد؟
یکــی از آفات کار ســینما این اســت که
بعــد از بازی در چند فیلم ،هنرپیشــه فکر
میکنــد کاری که کارگــردان انجام میدهد
را خــودش هــم میتواند انجــام بدهد .در
ایران این عجله شــدت بیشــتری دارد و ما
هم هول بودیم .من وقتی دیدم  4تا کلمه
بهتر مینویســم ،دوربین کجا کاشته شده
و ...فکر کردم که فیلم را باید خودم بسازم.
از نخســتین تجربه هم قصــد میکنیم که
فیلممان تجاری نباشــد و فیلم ســنگینی
باشد و چارچوب معینی داشته باشد .البته
مــن حــدود  8فیلــم کارگردانــی کــردم که

از تبار عزت و احترام
پرویز پرستویی

یادداشت

بهعنــوان عضو کوچکی از جامعه بازیگری ،همواره یکی از تماشــاچیهای
ک مطیعی بودم .از همان زمانی که پای من به سینما
پروپا قرص ناصر مل 
باز شــد بهعنوان تماشــاچی و نه بهعنوان بازیگر ،اغلب کارهایش را بر پرده
ســینما به تماشــا نشســتم .در همان دورانی که  14ســال بیش نداشــتم و با
وجود شــرایط بد فرهنگــی و اقتصادی باالخره جرأت کرده بودم به ســینما
ک مطیعی نقش اصلی اغلب فیلمهایــی بود که قهرمان
بــروم .ناصر ملــ 
قصههایــش همیشــه از مردانگــی ،جوانمردی و گذشــت و دفــاع از حقوق
مظلــوم دم مــیزد .آنقدر خوب این ویژگیهــا را در نقش متبلور میکرد که
حاال با وجود اینکه چندین دهه جلوی دوربین نرفته است اما همچنان یاد
و خاطرهاش در دل و ذهن مردم نشســته اســت .از شاخصترین کارهایش
نقــش «فرمان» در قیصر اســت که هیــچ وقت از ذهنها پاک نمیشــود یا
نقش آسید مرتضی در «طوقی» که از نقشهای ماندگار تاریخ سینما شد.
ک مطیعی نشان داد که
هرجا که فیلمنامه و نقش خوبی پیشــنهاد شد مل 
بازیگر توانایی اســت .کســی نمیتوانــد «امیرکبیر» زندهیــاد علی حاتمی را
فراموش کند یا بســیار فیلمهای درخشــان دیگر که شــاید نتوان از آنها نام
برد .با همه این شایستگیها باعث تأسف است که گاهی با این هنرمند مثل
یک خالفکار رفتار میشــود .در شــرایطی که اختالســگران در آن ســوی دنیا
زندگیشان را میکنند و کسی کاری به کارشان ندارد اما مصرانه ایستادهاند
کمطیعیفعالیتهنریداشتهباشد.فعالیتدرعرصههنر
مباداناصرمل 
کار پررنج و زحمتی است اما این رنج هیچ وقت هنرمند را از پا درنمیآورد
بلکه آنچه او را به زمین میزند بیمهری اســت و ما خیلی نســبت به امثال
ک مطیعی چه
ک مطیعی بیمهــری کردیم .مــن نمیدانم ناصر ملــ 
ملــ 
ظلمی به هنر این مملکت کرده است یا چه جفایی به فرهنگ این مملکت
کرده است که این چنین با او رفتار میشود .هنرمند با عشق و توجه و تشویق
زنده اســت و ما سالهاســت که حق زندگی را از آنها گرفتهایم اگرچه ظاهراً
حــق زندگی دارند .اگر اســتداللمان بــرای این نوع برخوردها این اســت که
مثالً در فالن فیلم طاغوتی بازی کردهاند خوب بسماهلل« ،بسماهلل الرحمن
الرحیم» به نام خداوند بخشاینده مهربان .اگر او بخشاینده و مهربان است
مــا چــرا نمیبخشــیم ،حتی اگر بــه تعبیر مخالفــان فعالیت این دســت از
هنرمندان ،به هنر لطمه زده باشد و کار خالف هم کرده باشد خداوند در توبه
را باز گذاشته است اما نمیدانم چرا ما بندههای خدا اینقدر ظالمانه برخورد
میکنیــم .حــدود دو ســال پیش که قــرار بود در نقشــی بازی کنــد از نزدیک
شاهد بودم که چه مشقتها کشید خود من با دوستان حراست با ارشاد و...
صحبت کردم اما زیر بار نرفتند که او جلوی دوربین برود .اگر واقعاً ما اینقدر

خیلی از فیلمهای
قدیمی فرهنگ
جوانمردی دارد
که هنوز هم درس
بزرگی است .جامعه
ما درحال حاضر
نیاز به داستانی دارد
که قهرمان داشته
باشد ،در طول
تاریخ جامعه ایرانی
قهرمان خوبیها را
دوست داشته و باید
فیلمهایمان هم
کمی رنگ و بویی از
این مسائل داشته
باشد

حداقل نیمی از آن فروش خوبی داشت.
«ëëفرار از حقیقت»فیلمی غیرمتعارف به
لحاظنداشــتنرقصوآوازاستکهشاملو
هــم رضایــت داد باالخره نامــش در تیتراژ
فیلمبیاید.
با احمد شــاملو از  18 -17سالگی آشنا
بودیــم و در بعضــی از دورههــا و مجالس
با هم بودیــم .من تصمیم گرفتم فیلمی
بســازم کــه غیــر از مطالب روزمــره زندگی
ایرانی باشد ،که من رئیس یک بیمارستان
بودم و با یک دکتر جوان رقابت میکردم،
البته دیالوگها هم نوشــته شــده بود اما از
شــاملو دعوت کردم تا کمــی کار اصالحیه
دیالوگهــا را انجام دهد و در همین فیلم
شاملو افتخار داد و چند صحنه نقش یک
وکیــل را بازی کــرد .روزهای آخر شــاملو را
ندیــدم .خیلی از فرصتهایــی که باید به
خانواده و دوستان میرسیدم از من گرفت.
اما شــنیدم که این اواخر روزگار مســاعدی
نداشــت و گرفتاریهای مختلف داشــت.
ایــن اواخر به دیدن شــاملو نرفتــم .او هم
پایان سختی داشــت .در این سالهایی که

مصر هستیم که جلوی خطاها را بگیریم ،پس چرا هر روز این همه اختالس
در این مملکت به وجود میآید چرا اینقدر پول جابهجا میشــود؟ فاســد،
ناصر ملکمطیعی است یا آن فردی که به نام مقدسات بداخالقی را به اوج
میرســاند؟ اینها آدمهایی هستند که اگر قرار بود لطمه ای به این مملکت
بزنند و مقابل این نظام و مردم بایســتند اینجا نبودند ،آن ور دنیا کارشــان
را میکردند ،نمینشســتند کــه ما با بیمهریهایمان منزویشــان کنیم .او
اگر میخواســت کاری بکند خیلی راحت میرفت آن سوی دنیا کار میکرد
مگر کمتر از بازیگرانی اســت که در فالن شــبکه ماهوارهای بازی میکنند که
دو زار بازیگری هم بلد نیستند .از خیلی جاها هم دعوتش کردند اما نرفت
چون مملکتش را دوســت دارد .بهروز وثوقی میخواهد بیاید مملکتش را
ببیند چرا مانعاش میشویم .هنرمندی که کار داشته باشد و با مردمش گره
بخورد سالیان ســال زنده میماند اگرچه ما در کارهایمان میمیریم و زنده
میشــویم اما همین رنج است که به ما عشق میدهد چرا این را از هنرمند
میگیریــم .کملطفــی میکنیــم راجع به آدمهــا با ناصر تقوایــی و بیضایی
یک جور و با ملکمطیعی جور دیگر .از  5اســتاد بزرگ ســینما ،نصیریان،
انتظامی ،مشایخی و کشاورز ماندهاند آنها که فیلمفارسی کار نکردهاند چه
گلی به سرشــان زدهایم؟ کدام یک از ما خبر دارد که فرامرز صدیقی در چه
حالی اســت؟ چه کســی میداند خســرو شــجاعزاده که در فیلم رگبار بازی
کرده اســت کجاست؟ فقط تیر پیکان را به سمت کسانی گرفتهایم که برای
ما خاطره آفریدهاند .سالهاســت شــعارمان این است که خدمتگزار مردم
ایــران باشــیم یعنی اینکه ملــت حــق دارد ،میفهمد دارای درک و شــعور
اســت خب بگذارید همین مــردم تصمیم بگیرند ،بارها گفتــهام اگر من را
ممنوعالفعالیت هم بکنند اصالً ککمان هم نمیگزد و اصراری هم ندارم،
خدا کند که مردم ما را ممنوعالفعالیت نکنند .ناصر ملکمطیعی از تباری
اســت کــه هر جا برود جز عــزت و احترام نمیبیند حتی این پــل ارتباطی را
هم قطع میکنیم؛ اگرچه خدا رو شکر مردم ما مردم آگاه و روشنی هستند.
متأســفانه جامعه هنری ما وحدت ندارد .ما خودمان را هم دوست نداریم
که اگر دوســتداشــتیم حداقل یک پرســش بزرگ میکردیم از مسئوالنی
که مانع فعالیت این پیشکســوتان ســینما شــدهاند .فردا اگر خدایی ناکرده
اتفاقــی بیفتــد همــه در صف اول میایســتیم و تأســف میخوریــم از اینکه
هنرمندی را از دســت دادهایم؛ تأسف خوردنهایی که پشیزی ارزش ندارد.
ایــن نســل عمری برای ما گذاشــتهاند شــادمان کردهاند ،مــا را گریاندهاند و
تغییرمان دادهاند .صفت جوانمردی و مردانگی را در جامعه جا انداختند
حاال به صرف اینکه چند روزنامه که فقط ناســزاگویی بلد هســتند عصبانی
نشــوند نباید از حقوقشــان دفاع کنیم .افتخار ما این است که در جمهوری
اســامی حرف میزنیــم و تمرین دموکراســی کردهایم .اینها هــم جزو این
مملکت هستند یک ذره رحم داشته باشیم نسبت به آنهایی که هیچ چیز
نمیخواهند جز مجوز فعالیت.

عمر کــردم کمتر دیدهام آدمهای هنرمند
و نابغــه در ایــن مملکــت روزهــای پایانی
عمرشــان آنگونه باشــد که الیقش است.
پایان تلخ این افراد دیدنی نیســت .کســی
که بــا عشــق وارد کارهای هنری میشــود،
برای پول آنقدرها ارزش قائل نمیشــود و
بیشــتر دنبال عالقه و عشقش میرود ،لذا
باید کســی بــه فکر آینــده این افراد باشــد.
به همین دلیل من هــم یک مدت کم کار
شدم تا از این فضا دور باشم و برای خودم
وقت بگذارم .حتی مدتی در گوشــه حیاط
یک شیرینیفروشی درست کرده بودم که
از خودم کار بکشــم .به امریکا هم که رفتم
در یکی از سوپرمارکتها مشغول کار شدم
تا بیکار نمانم و بعد دیدم وقتی میتوانم
اینجا کار کنم گفتم چرا در مملکت خودم
کار نکنم .میخواهم بگویم فضای سینما
همیشه هم دلچسب نیســت و گاهی آدم
خسته میشود و دلش میخواهد خودش
را رهــا کنــد ،چون خســتگی روحــی باالیی
دارد.
ëëیعنی حضور نداشتنتان در سینما در این

ایامخودخواستهبودهونهباالجبار؟!
ل تصــور اینکــه
بعــد از ایــن همــه ســا 
بیاحترامی ببینم خیلی ناراحتم میکرد
و ترجیــح دادم خودم محترمانه تصمیم
بگیرم و کنار بکشم .همه عمر مورد احترام
همه مردم و گروهها بودم و برای همیشــه
ممنونمحبتشانخواهمبود.
ëëتیپ کاله مخملی و قهرمــان بیچون و
چرایی که برای شــما در سینما تثبیت شد و
آنقــدرجاافتادکــهحتیخارجشــدنازآن
غیرممکنشدهبودازکجاآمد؟
ایــن ســبک لبــاس پوشــیدن کــه در
جامعه وجود داشت اما من خودم چندان
رضایتی به آن نداشــتم با وجود این وقتی
پوشــیدم هــم به خــودم میآمــد و هم به
نقــش کمک کــرد البتــه در ابتدا کمــی بار
خشــونت داشــت و بعدها پیشــنهاد شــد
که کســی هم بغل دســت ما باشد تا نکته
خندهداری بگویــد و اوقات مردم زیاد تلخ
نشود و داستان را شیرینتر کند .آنقدر این
نقش بر من بازیگر نشسته بود و این کاراکتر
در ذهــن مــردم تثبیــت شــده بــود کــه هر

میکردیــم چون بحث رفاقت وســط بود.
بــرای فیلــم «قیصر» من حتی داســتان را
هم نمیدانســتم ،روپوش سفید پوشیدم
و بدون هیچ آمادگی و تمرینی سر صحنه
رفتم اما همان صحنه ضبط شد .موسیقی
منفــردزاده که کنــار نقش نشســت باعث
شــد ،آن صحنه مانــدگار و بــه یادماندنی
شــود .صحنــه آخــر و آن دیالوگ مشــهور
فرمان بر باالی بام حمام هم در فیلمنامه
نبــود و مــن آن را بداهــه گفتــم که «قیصر
کجایی داداشــت رو کشــتن» حاال دیالوگ
مشهور و تکیه کالم شده است.
ëëعالوهبرکیمیاییکهفیلمسازگمنامیبود،
شما با علی حاتمی هم همکاری کردید .آن
روزها پی برده بودید که جنس فیلمسازی و
نگاهحاتمیبابقیهفرقدارد؟
نبــود علی حاتمــی در ســینمای ایران
خیلی محسوس است .بسیار عالقهمند و
بااستعداد و دیالوگنویس فوقالعادهای
بــود .ذوق و ســلیقه و مطالعــه زیــادی
بخصــوص در رابطــه بــا دوره قاجاریــه
داشــت .همیــن شــهرک ســینمایی بــه
تنهایینشاندهندهخالقیتباالیاوست.
اســمش را علــی درویش گذاشــته بودند،
چراکه اخــاق درویشگونه نیز داشــت .با
هــم رفاقــت زیادی داشــتیم و تنها کســی
که در ســر عقدش شــرکت کرد مــن بودم.
انتخــاب مــن در «ســلطان صاحبقــران»
واقعاً شــهامت میخواســت و تا بــه امروز
بــه بــازی در ایــن فیلــم افتخــار میکنــم.
کارهــای علــی حاتمــی همچون «حســن
کچــل» از همان ابتــدا مورد اســتقبال قرار
گرفــت .درســت اســت کــه جــوان بــود اما
بســیار بااســتعداد و زحمتکش بود .فیلم
«بابــا شــمل» موزیــکال و غیرمتعــارف
بــود .در ابتدا آهنگها و ریتمها را ســاخته
بودنــد و ســپس مــا روی آهنگهــا بــازی
کردیــم .حیــف که «باباشــمل» در ســالن
ســینما نمایش داده شــد اگر مخاطب آن
را در خلــوت خانه تماشــا میکــرد متوجه
میشــد که چقــدر عارفانه اســت .البته در
این ســالها دیالوگهــای زیبای این فیلم
خیلــی رد و بــدل میشــود مثــل همیــن
جمله که میگوید :پشــت اون پرده و دیوار
خبرهاســت که ما بیخبریم ،چشم دیدن
میخواد ،دل بریدن میخواد...
ëëایــرج قــادری ،محمدعلــی فردیــن و
خیلیهایدیگریکهباشماهمکاریداشتند
چند ســالی اســت که زندگی ابدیشــان را
آغاز کردهاند .خبر رفتن کدامشــان برایتان
آزاردهندهبود؟
ایــرج خیلــی عالقهمنــد بــه ســینما
بــود که ایــن عشــق در فیلــم «برزخیها»
قابــل مشــاهده اســت .واقعــاً حیف شــد.
به خاطــر گرفتاریهایی کــه برایش ایجاد
شــد یک مدت نبــود و دوباره که بازگشــت
ناراحتیهای زیادی کشید البته من اواخر او
راندیدهبودمودلمهمنمیآمدببینمش،
چراکه پایان کار آدمها زیاد دیدنی نیست.
اما درباره خبر رفتن دوستانم بیش از همه
مــرگ فردیــن شــوکآور و ناراحتکننــده
بود .مرحوم فردیــن جزو رفیقهای خوب
مــن بود کــه قبــل از ورود به ســینما با هم
دوســت بودیم ،همچنین تختی و حسین
فوت فردین
نوری(شــوهر خواهر فردین)ِ .
خیلیناگهانیبود.

جمعیت زیادی برای مراسم خاکسپاری
بــه ابــن بابویه آمــده بودند .حتــی من که
دوســت صمیمی او بودم نتوانســتم جلو
بــروم .بــا اینکــه آن ســالها در شــهرت و
یکه تــاز بــودم و در کوچه و خیابــان مردم
دورم را میگرفتنــد بــا ایــن حــال در روز
خاکســپاری تختی در گوشهای زیر درخت
ایســتاده بودم و هیچ کس به من توجهی
نداشــت .تنها دو ســه نفــر میآمدند نیم
نگاهی به من میکردند و میرفتند هدفم
از گفتــن ایــن موضوع ایــن بود کــه آنقدر
تختی افتخارآمیز بود که در مقابل جســم
بیجان او کســی به من توجهی نداشــت.
خدا کند امثال تختی زیاد داشــته باشیم،
امــروز خیلی بــه «تختیهــا» نیــاز داریم.
گاهــی خیلــی غصــه میخــورم نــه برای
خودم ،چراکه خیلی بیشــتر از آنچه باید و
شــاید مورد محبت قرار گرفتم ولی بودند
کسانی که باید مورد توجه قرار میگرفتند
ونگرفتند.
ëëعشــقوعالقــهشــمابــهایــراندرتمــام
صحبتهایتانمشهوداست.خیلیهایی
هم که شرایط کار برایشان مهیا نشد و رفتند
هم،عاشقکشورشانبودندشماچراماندن
رابهرفتنترجیحدادید؟
در ایــران مانــدن مــن بــرای هــر فــرد
وطنپرســتی یک امر طبیعی اســت .آدم
کــه نمیتوانــد از خانــواده و خانهاش قهر
کنــد .آنهایی هم که رفتند مجبور به رفتن
شــدند همیشــه هــم گفتــم کــهای کاش
بچههــا و جوانــان در هــر حــوزهای بدانند
کــه رفتــن بعضــی از هنرمنــدان بــزرگ
بــرای مــا ارزان تمام نشــده اســت .یکی از
آرزوهــای همیشــگی مــن بازگشــت ایــن
هنرمندان اســت (با بغــض و گریه) رفتن
از این مملکت هیچ افتخاری ندارد و قابل
فخرفروشی نیســت .در زمینه ورزش هم
همینطــور .من با آقــای موحد قهرمانی
که  6مدال المپیک دارد دوســت هســتم.
او هم اجباراً به امریکا رفته اســت .اما فکر
کنیــم اگــر همه بخواهنــد برونــد پس این
مملکــت بــرای چــه کســی باقــی خواهد
ماند؟
ëëبهترین یادگار دوران بازیگری و ماحصل
عمرهنریخودراچهمیدانید؟
مــن آدم عاطفــی هســتم و بهتریــن
یــادگاریام را محبت مــردم فکر میکنم.
مــن خیلی به مردم فکــر میکنم و آنها را
بهترین پشتوانه و ســرمایه میدانم .تا به
امروز خیلی دوســت داشــتم بــرای مردم
ادای دِیــن کنــم ولــی نمیدانــم چگونــه
و چطــور! بهعنــوان مثــال یــک روز یــک
خانــواده از یــزد تماس گرفتنــد که ما یک
خانواده کشاورز هستیم که خیلی دوست
داریم شــما را ببینیم .صبــح با این حال و
سن و سال سوار ماشین شدم رفتم ،شب
رســیدم شــام را بــا آنهــا خــوردم و صبح
دوباره برگشــتم .خیلــی دوســت دارم به
نحــوی جواب خوبی به محبــت و اعتماد
مــردم را بدهــم و ایــن بــرای مــن خیلــی
دغدغه است ،شــاید باید یک فیلم بازی
کنــم تا با تصویر و حرف جــواب این همه
ســال محبت مردم را بدهم .همیشه هم
گفتهام که دلم نخواســته آرتیست خوبی
باشــم ،بلکه دلم میخواســته آدم خوبی
باشم.

