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یک بازیگر می تواند داشــته باشد فیلمنامه ی 
منسجم است و همچنین شــرایط ایمن برای 
اینکــه کارش را درســت انجام دهــد و تنها 
دغدغه اش انجام کارش باشد. بقیه ی حوزه ها 
متخصصین خــودش را دارد. رســانه را باید 
به اهل رسانه ســپرد، مدیریت را باید به اهل 
مدیریت ســپرد، تهیه کنندگی را باید به تهیه 
کننده ســپرد و تمرکز بازیگر فقط باید روی 
کار خودش باشــد. من برعکس این مســاله 
را هم خطا می دانم. یعنی اگــر بازیگر هم در 
حوزه های تخصصی و کارهای دیگران بخواهد 
دخالت نا بجا کند- که این دخالت نا بجا قطعا با 
فضای پیشنهاد متفاوت است- به نظر من شأن 

حرفه ای خودش را زیر سوال برده است. 

با این اوصاف مطالبات بازیگر حین 
تولید چیست و آیا تفاوتی بین درجه 
بندی بازیگران وجود دارد؟ درواقع 
آیا بازیگــران می توانند که در حین 
تولید مطالبات یکسان داشته باشند؟ 
برای مثال به لحاظ زمــان آفیش، 
مرخصی ها، گریم، لباس و مواردی از 
این دست؛ یا آنطور که در ایران وجود 
دارد مرتبه بندی است؟ یعنی بازیگر 
درجه یک با بازیگر درجه دو یا ســه 

فرق دارد.
نکته اینجاست باید ببینیم چه مقیاسی برای 
این درجه بنــدی وجود دارد کــه همه آن را 
تایید کنند. ما وقتــی در مورد معیار و مقیاس 
صحبت می کنیــم باید حداقــل اعضای یک 
صنف، همگی آن معیار و مقیاس را قبول داشته 

باشند. آیا شــما به عنوان یک روزنامه نگار و 
خبرنگار چنین متر و مقیاســی را می بینید؟ 
ماجرا این است که ترجیح من به عنوان بازیگر 
این اســت که تماما خودم را بــه تیم تولید و 
تهیه کننده بســپارم. اگر بخواهم در سریال 
»افرا« بگویم؛ این تعامــل خیلی خوب اتفاق 
افتاد ولی اگر بخواهم به طــور کلی بگویم به 
عنوان مثال به آفیش و درجه بندی بازیگرها 
اشــاره کردید که به نظر من این مسائل مهم 
نیست. مهم این اســت که آدم ها وقتی دارند 
یک کاری را قبول می کنند- چه بازیگر و چه 
عوامل- شرح وظایف باید دقیقا مشخص باشد. 
یعنی حوزه ها و توقعات و در عین حال امکانات 
کامال مشخص باشد. شاید این موضوعی که به 
آن اشاره می کنم خیلی ایده آل گرایانه باشد 
ولی بازیگر باید بیاید نقشش را بازی کند. برای 
مثال اگر به او می گویند که ســاعت چهار یا 

شش صبح بیا، باید بیاید. 
حتی اگر بگویند که حق نداری بیست و چهار 
بخوابــی، باید نخوابد اما چه زمانــی این باید و 
نبایدها احواالت کسی را بد نمی کند؟ زمانی که 
در روز شروع کار همه چیز منسجم برای هر دو 
طرف مشخص باشد. به قول زنده یاد کیارستمی 
قرار مهم تر از قرارداد است و آن چیزی که بعضا 
شاید به نوعی دارد به روند برخی از آثار آسیب 
می زند و آن چیزی که شاید دارد اذیت می کند 
و آدم ها را دچــار ناراحتی می کند این اســت 
که انگار نه قرارها دیگر خیلی مهم اســت و نه 
قراردادها؛ و این یک مقداری آزاردهنده است. 
واگرنه ارتباطی به درجه ی دو و سه ندارد. من 
اصال نمی دانم که این درجــه بندی یعنی چه؛ 

یعنی نمی دانم چه کسانی درجه یک می شوند 
و چه کسانی درجه دو و سه ولی به عنوان یک 
بازیگر این را می گویم که به هر حال بازیگر یک 
سری وظایف دارد و این شــرح وظایف باید در 
ابتدای پروژه مشــخص باشد و این مساله برای 
طرف دیگر ماجرا هم صدق می کند. به نظر من 
اگر شرح وظایف مشــخص باشد مشکلی برای 
کسی پیش نمی آید و همه کارشان را می کنند. 

آیا قائل به مالیــات و پرداخت های 
دولتی برای بازیگر هســتید؟ همان 
اندازه که مطالبات یک بازیگر برای 
شما مهم اســت، آیا وظیفه ی یک 

آرتیست می دانید که مالیات بدهد؟
حتمــا؛ وظیفه ی هر شــهروندی می دانم که 
مالیات بدهد و مالیات را به عنوان یک شهروند 
حتما وظیفه ی خودم می دانم. ماجرای اینکه 
مالیات ندادن بازیگرها بولد شده این است که 
در همه  جای دنیا برای فرهنگ ارج و قربی قائل 
هستند، یعنی به بازیگر به عنوان قشر فرهنگی 
جامعه نگاه می شــود. به همین خاطر ما باید 
یک مقدار این دیدگاه را عوض کنیم؛ یعنی در 
همه جای دنیا واژه ی هنرمند، قبل از واژه ی 
سلبریتی می آید. واژه ی منحوس سلبریتی مد 
شده و به هر آدمی که تعدادی فالوور در فضای 
مجازی می گیرد سلبریتی می گویند و واقعیت 
این است که شان هنرمند یک مقداری باالتر از 

این حرف ها است. 

تعامل تهیه کننده با بازیگر در ایران 
تا چه اندازه حرفه ای اســت؟ یعنی 

 ماجرای اینکه مالیات 
ندادن بازیگرها بولد 
شده این است که در 
همه  جای دنیا برای 
فرهنگ ارج و قربی 
قائل هستند، یعنی به 
بازیگر به عنوان قشر 
فرهنگی جامعه نگاه 
می شود. به همین 
خاطر ما باید یک 
مقدار این دیدگاه را 
عوض کنیم؛ یعنی در 
همه جای دنیا واژه ی 
هنرمند، قبل از واژه ی 
سلبریتی می آید


