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من رمان محمود حسینی زاد را نخوانده ام 
اما دوست دارم که آن را بگیرم و بخوانم. 
»مکبث« را خوانده ام و می خواهم ببینم 
که او چطور این اقتبــاس را انجام داده 
و آن را به صورت رمان درآورده اســت. 
محمدحســین مهدویان هــم از این 
رمان اســتفاده کرده، به اضافه ی اینکه 
حاشــیه ها و زوائدی را بــه آن اضافه 
کرده است. اما اینکه بگوییم یک سریال 
تلویزیونی بخواهد نعل به نعل با نمایشنامه 
»مکبث« یا رمان» بیســت زخم کاری« 
منطبق باشد، این توقع درستی نیست. 
هر هنرمندی نگاه و برداشــت خودش 
را دارد و تأثیر خــودش را روی اثرش 
می گذارد. یعنی مــا نگاه مهدویان را در 
این کار می بینیم که شاید در شکسپیر 
نیســت و در رمان هم شاید نباشد ولی 
به طور کلی هر هنرمندی آزاد است که 
با محافظت از روح اثر-یعنی اینکه روح 
اثر از بین نرود- این کار را انجام دهد که 
در اینجا این اتفاق افتاده است. یعنی در 
سریال می بینیم که همان خصلت های 
بشری که شکســپیر به آن اشاره کرده 
در اینجا هم لحاظ شده اســت. ممکن 
است که یک زوائدی را حذف کرده و یک 
چیزهایی را اضافه کرده باشد ولی روح اثر 

حفظ شده است.

به نظر می رســد که »زخــم کاری« 
شخصیت پردازی بســیار دقیقی در 
شخصیت های اصلی دارد. به نظر شما 
این اتفاق و الیه های عمیق شخصیتی 
برای نقش شما هم اتفاق افتاده است؟
همان طور که در پاســخ سؤال قبل گفتم، 
این نگاه محمدحســین مهدویان است 
که از یکی از شــخصیت ها بــه این گونه 
استفاده کرده که ما نمونه  ی حاج مظفری 
که او ســاخته را در جامعه  خودمان و در 
تمام دنیا می بینیــم. در واقع اگر ما دور و 
بر خودمان را نگاه کنیــم می بینیم که پر 
از حاج مظفری اســت. حاج مظفری که در 
جنوب شهر می نشسته و حاال که انقالب 
شده و به آالف و الوفی رسیده سر از الهیه 
و نیاوران و ویالی آنچنانی در شمال و دوبی 

درآورده است. 

شما به شــکلی پر ابهام در این نقش 
ظاهر شدید که هر آینه تصور اینکه شما 
هم انتقام بگیرید می رود. این تمهیدی 
بوده که با کارگردان درباره اش حرف 
زدید یا در اجرا این طور درآمده است؟ 

سناریویی که نوشته شده این را در خودش 
دارد و من خیلی خوشــحال هســتم که 
شــما این را می گویید چرا که شخصیت 
حاج مظفری خودش را نشان نداده است و 
من خیلی خوشحالم که شما این طور به او 

نگاه کرده اید. 

سانسور به نقش شما هم آسیبی وارد 
کرد؟ 

بله، طبیعی است. وقتی که من در هواپیما 
هســتم حرف هایی را می زنم که خیلی 
شــیرین تر، جذاب تر و خنده دارتر از آن 
چیزی است که می بینید. در جایی دیگر 
هم من می بینم که یک دفعه پرش دارد و 
متوجه می شوم که اینجا باید چیزی می بود 

که نیست. 

تحلیل شــما درباره ایــن نظارت و 
سانسور چیست؟ شما در کل با پدیده 
نظارت موافق هســتید یا اما و اگری 

دارید؟
پدیده ی نظارت در همه ی دنیا هســت و 
شدت و ضعف دارد. ما به عنوان هنرمند 
مجاز نیستیم که هر کاری دلمان خواست 
را انجام دهیم و هر چیــزی را که دلمان 
خواست بگوییم و این یک واقعیت است. 
این مســئله در تمام دنیا هم هست، در 
دموکرات ترین کشورها هم مسائل اخالقی 
و چنین مســائلی جای خاص خودش را 
دارد. در یک فیلم خانوادگی و اجتماعی 
خیلی از مســائل نمی تواند مطرح شود. 
خیلی کشورها هم آن قسمت های ممنوعه 
را برای کشور خودشان حذف می کنند و 
این واقعیت است اما در بعضی کشورها این 
مسئله سلیقه ای می شود و ضرر می زند. 
یعنی بعضی وقت ها در این کار زیاده روی 
می شود اما سانسور باید باشد و نمی تواند 
که نباشد. چون هنرمند با روح انسانی و 
اخالق ســر و کار دارد و اگر قرار باشد که 
اخالق جامعه را تحت تأثیــر قرار بدهد، 
حق چنین کاری را ندارد و دستگاه نظارت 
باید مراقب او باشــد. واقعیت این است 
که این مســئله باید باشد و نمی تواند که 
نباشــد اما به نظر می رسد که زیاده روی 
هم به اثر هنری لطمه می زند و در بعضی 

مواقع دارد زیاده روی می شــود. ولی این 
هم باز سلیقه ای اســت و ممکن است که 
از نظر بعضی ها زیاده روی باشــد و از نظر 
عده ای خیر و به حق باشد که این هم باز 
محل اختالف است ولی اینکه نباشد خیر، 

این طور نیست و حتمًا باید باشد.

کار کــردن بــا جوانــی کــه قطعاً 
دیدگاه های متفاوتی با نسل شما دارد 
چقدر سخت بود؟ آیا درک فیلمسازان 
جدید مثل مهدویان برای نسل شما 
که با بزرگان کار کرده سخت است یا 

جهانشان درست و قابل فهم است؟ 
من در سینما با شــانزده کارگردان کار 
کرده ام و در تلویزیون و تئاتر هم حضور 
داشــته ام، و هر کدام از این کارگردان ها 
منش و روش خــاص خودشــان را در 
کار داشــته اند. مــن با ســخت ترین و 
ترســناک ترین آدم ها تــا نرم ترین و 
آرام ترین کارگردان ها کار کرده ام. بازیگر 
باید بتوانــد خودش را بــا این اخالق ها 
هماهنگ کند و کاری که به او پیشــنهاد 
می شود را توجیه کند. در واقع سخت ترین 
کارهایی که به او پیشــنهاد می شود را 
توجیه و برای خود کند تا کارگردان راضی 
شود. نمی شــود بازیگر ایراد بگیرد که 
برای مثال چون کارگردان ســخت گیر، 
بداخالق و یا کم دانش است پس من این کار 
را انجام نمی دهم و کار خودم را می کنم. 
خیر؛ این طور نیســت و بازیگر باید کار 
کارگردان را انجام دهد. یعنی آن چیزی 
را که کارگردان می خواهد و وضعیتی که 
به او پیشنهاد می دهد را باید انجام دهد. 
بنابراین بازیگر حق ندارد که کار خودش 
را انجام دهد و باید تابع قواعد، شرایط و 
دانش و فهم آن کارگردان باشد که ممکن 
است این کارگردان ســخت گیر باشد و 
ممکن است که کم دانش و یا پر دانش باشد. 

پدیده ی نظارت در 
همه ی دنیا هست و 
شدت و ضعف دارد. 
ما به عنوان هنرمند 
مجاز نیستیم که هر 
کاری دلمان خواست 
را انجام دهیم و هر 
چیزی را که دلمان 
خواست بگوییم و 
این یک واقعیت 
است. این مسئله در 
تمام دنیا هم هست، 
در دموکرات ترین 
کشورها هم مسائل 
اخالقی و چنین 
مسائلی جای خاص 
خودش را دارد


