
درخواســت های یک بازیگر از تهیه 
کننده چقدر انجام می شود و چقدر به 

رسمیت شناخته می شود؟
من به عنوان یک بازیگــر فکر می کنم که این 
تعامل کمتر صورت می گیرد. ما در ســینمای 
ایران تهیه کننده های حرفــه ای کم نداریم؛ 
تهیه کنندگانی که سهمی در اعتالی فرهنگ، 
سهمی در تولید آثار خوب و مفید برای جامعه 
داشته اند و با همکارانشــان از بازیگر گرفته تا 
هرکدام از عوامل در تعامل بوده اند و همواره هر 
کسی که با آن ها همکاری داشته رضایتمندی 
الزم را داشته است. یکی از توقعاتی که به عنوان 
بازیگر می شود داشت این است که حداقل سعی 
کنند کمی با مسائل روحی و عاطفی بازیگرها 

آشنا شوند.
 بازیگر شاید توقع دارد که این درک از جانب 
تهیه کننده صورت بگیرد که ممکن است یک 
بازیگر برای بازی در یک نقش چه سختی هایی 
را متحمل شود. از طرف دیگر خوب است بازیگر 
هم سعی کند تا آگاهی اش را نسبت به شرایطی 
که یک تهیه کننده در مدیوم های مختلف با آن 
دست و پنجه نرم می کند افزایش دهد. به هر 
حال همه داریم در یک عرصه کار می کنیم و 
این تعامل ها و شناخت ها قطعا باعث تولید آثار 
بهتر می شود اما خیلی وقت ها که ممکن است 
یک تهیه کننده زبان مشــترکی با بازیگرش 
پیدا نکنــد و یا بازیگر زبان مشــترکی با تهیه 
کننده اش پیدا نکند به جــای زیر میز زدن و 
تخریب می شود از افرادی که اصطالحا تحت 
عنوان مدیر برنامه فعال هستند کمک گرفت 
و این مساله عمال می تواند باعث نزدیک شدن 
جهان های گوناگون یک تهیه کننده و بازیگر و 
یا یک تهیه کننده با هر شخصی و در هر صنف 

دیگری شود. 
به نظر مــن کاش یک سیاســت و مدیریتی 
 agent اتفاق بیفتد که اساســا میل به تربیت
به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفتد. در سینمای 
دنیا خیلی از کارهایی که من به عنوان بازیگر 
می کنم، اصال بر عهده ی من نیست و خیلی از 
کارهایی که تهیه کننــده می کند بر عهده ی 
او نیســت. یعنی در حقیقت یک سری کارها 
و وظایفی بر گرده ی افراد گذاشــته می شود 
که اصال حوزه شــان نیســت. درواقع خیلی از 
مســئولیت ها و خیلی از فشــارهایی که تهیه 
کننده ها متحمل می شوند در حوزه ی وظایف 
تهیه کننده نیســت و از آن طرف هم خیلی از 
وظایف بر عهده ی بازیگر نیست. بهتر است که 
تقسیم وظایف به درســتی اتفاق بیفتد، یعنی 
تهیه کننده کارهای حوزه هایی که به او مربوط 
است را انجام دهد و بازیگر هم حوزه هایی که 
به او مربوط است را انجام دهد. نهادینه شدن 
این نگاه حرفه ای شاید یک مقدار زمان ببرد. 
هستند افرادی که این نگاه حرفه ای را در سینما 
و تلویزیون ایران دارند اما کاش به بقیه هم یاد 
بدهند. کاش یک مقدار بــرای بقیه هم انرژی 
بگذارند که همه نگاه حرفه ای را داشته باشند. 
ولی به طور کلی همانطور کــه گفتم خیلی از 

افرادی که در این حوزه فعال هستند در حوزه ی 
حقوقی به آگاهی الزم نرســیده اند. به همین 
خاطر هم به نوعی با شــرح وظایفشان خیلی 
آشنا نیســتند و هم با مطالباتی که می توانند 

داشته باشند آشنا نیستند. 

حاال که گذشــته، بگویید چه شــد 
که پروژه ی »بچــه مهندس« برای 
شما تمام شــد و نخواستید ادامه ی 
همکاری بدهید؟ آیا آنطور که سعید 
ســعدی تعریف کرد درست است؟ 

روایت شما چیست؟ 
خداوند ناظر است. 

مرام و مسلک کدام بازیگر در رده ی 
سنی خودتان را چه در فضای مجازی 

و چه در فضای کاری می پسندید؟ 
واقعیت این اســت که من مرام و مسلک موال 
علی )ع( را می پســندم و به مرام و مســلک 
همکارانم کاری ندارم. من جــزو عالقمندان 
شهاب حســینی و بابک حمیدیان هستم که 
البته برای نسل قبل از من هستند. از بازیگران 
هم نســل خودم بازی نوید محمدزاده، هوتن 
شکیبا و بهرام افشاری را دوست دارم. باالخره ما 
با هم دوست و به نوعی هم دوره هستیم. بچه ها 
یک مقدار از من با تجربه تر هســتند ولی من 
فقط می توانم نظر شخصی ام را در مورد کیفیت 
بازی آن ها بگویم و مرام و مسلک یک مساله ی 

کامال فردی است. 
اساســا فکر می کنم کــه بازیگــر از نظر فنی 
و حرفه ای بایــد مورد تحلیل و بررســی قرار 
بگیرد، نه اعتقادات شخصی چرا که اعتقادات 
شخصی برای خودش است و کم کم باید به این 
ســمت برویم. برای مثال ممکن است که من 
به مطب پزشــکی مراجعه کنم که حتی شاید 
آدم تندخویی باشــد- نه اینکه رذیلتی داشته 
باشد اما خلق و خوی او خیلی مورد پسند من 
نباشد- من مخاطب علم و توانمندی طبابت او 
هستم. ولی باالخره مردم از بازیگرها یک سری 
توقعاتی را دارند و اگــر بخواهم از زاویه ی دید 
خودم نگاه کنم، من از کف جامعه وارد شده ام. 
درواقع من از یک خانواده ی فرهنگی آمده ام و 
جامعه، مسائل و مشکالت آن همیشه برای من 

مساله بوده است. 
اینکه چقدر شهروند خوبی هستم را نمی دانم 
اما یقین دارم که همیشــه ســعی ام بر این 
بوده که شــهروند خوبی باشــم. یعنی برای 
مثال چراغ قرمز را رد نکنم، اگر قرار اســت 
مالیــات بدهم آن را پرداخت کنم، آشــغال 
میوه را بیرون نیندازم، ســاعت دوازده شب 
به بعد در محل مسکونی ام سر و صدا نکنم، 
اگر کرونا و اپیدمی است سعی کنم تا قوانین 
شهری را رعایت کنم؛ درواقع سعی کرده ام 
تا یک شهروند منطقی باشم و هنجار شکنی 
نکنم. یعنی آرام باشم و شهروند خوبی برای 
همشهری ها و مملکتم باشم. به همین خاطر 
حرف زدن در مورد مرام و مسلک خیلی سواد 

چهره ماه


