
صندلی ِویژه

در رابطه با کارگردانان جوان باید بگویم 
که من فیلم کوتاه هــم کار کرده ام به این 
دلیل که حس می کنم که آن شخصی که 
می خواهد کار کند در واقع یک هدفی دارد 
و من اگر آن هدف را پذیرفته ام، دیگر باید 
خودم را مطابق آن هدف هماهنگ کنم تا 
هر طور که او میلش است پیش برود. ممکن 
است که برای مثال یک کنسه ای برای بهتر 
شدن کار به نظر من برسد و به او پیشنهاد 
بدهم ولی در مجموع بازیگر باید در اختیار 
کارگردان باشد. حاال چه جوان باشد، چه 

پیر باشد و چه میانسال، فرقی نمی کند.

در این ســریال فوکــوس روی یک 
شــخصیت به صورت ویــژه اتفاق 
می افتد و شــاید خیلی از بازیگران 
این میزان تمرکــز بر یک نقش را در 
خروجی نپسندند اما پیداست که گروه 
بازیگران این کار از این جور دیدگاه ها 

به دور هستند. درست است؟
همان طور که گفتم بازیگر چنین حقی را 
ندارد، چرا که امضای کار برای کارگردان 
اســت. وقتی امضای کارگــردان پای 
تیتراژ می آید که فالنی کارگردان است، 
کارگردانی کم نقشــی نیست و بازیگران 
نمی توانند کاری که خودشــان دلشان 
می خواهد و دوست دارند را انجام دهند 
و یا تحت تأثیــر قرار گرفتن نقش اول در 
کارشان تأثیر بگذارد. من فکر می کنم به هر 
چه که کارگردان می خواهد باید عمل شود 
و در اینجا هم همین طور شده است. یعنی 
شــخصیت های اصلی ما مالک و سمیرا 
هستند و این دو شخصیت اصلی را داریم 
و در واقع ما شخصیت های فرعی هستیم 
که این شــخصیت را پرورش می دهیم، 
مثل یک نگینی که الماس اســت و خرده 
 الماس هایی هم دور آن چیده شده تا این 
نگین اصلــی خودنمایی کند. کارگردان 
دلش می خواســته که مکبث شکسپیر 
درشت نمایی شــود و این حق کارگردان 
اســت. او می خواســته که شخصیت 
اولش نمود داشته باشــد و این حق هر 
کارگردانی است. شــما باید به این دقت 
کنید که آیا مهره های دیگری که به دور 
مالک چیده شده، درست چیده و انتخاب 
شده اند؟ اگر نادرست انتخاب شده باشد 
به خود شخصیت اصلی ضرر می زند و اگر 
درست انتخاب شده باشد، داستان را خوب 
پیش می برد و مالک هم بهتر دیده می شود. 
مثل این می ماند که بــرای مثال در یک 
ارکستری ساز اصلی و سولو یک ویولون 
باشد که خیلی خوب بنوازد اما فرض کنید 
که یک ترومپتی خارج بزند و یا پرکاشن 
ریتم را رعایت نکنــد، اتفاقی که می افتد 
این است که تمام ارکستر به هم می ریزد 
و فالش می شود. در اینجا هم همین طور 
است. یا برای مثال در بازی فوتبال فوروارد 

بیشتر در موقعیت گل زدن  است. دو یا سه 
فوروارد در گوشه چپ و راست هستند که 
این ها در رأس تیم هستند که می توانند 
بهترین موقعیت ها را برای گل زدن فراهم 
کنند اما به این معنی نیست که چون این دو 
نفر می خواهند گل بزنند، یک نفر حسودی 
کند و یک دفعه شروع کند به دریبل کردن 
و بدون پاس دادن بــه فورواردها خودش 
بخواهد برود و گل بزند و این غلط است. در 
یک کار تیمی هر کسی باید نقش خودش 
را داشته باشــد که نقش بزرگ، کوچک، 
فرعی و همه ی این ها را شــامل می شود. 
به همین دلیل همه باید در خدمت نقش 
اصلی باشــند و فکر می کنم که این اتفاق 
در سریال افتاده اســت. یعنی مهدویان 
تأکید فراوانی روی بازی جواد عزتی کرده 

و درست هم هست.

در ســریال ها و ســینما تقریباً روال 
این طور شده که بازیگرانی که ستاره 
هستند یک امپراطوری در پشت صحنه 
دارند. آیا کارگردان این کار این تفاوت 
را در پشت صحنه قائل می شد؟ برای 
مثال بیــن جواد عزتــی و بازیگران 
دیگر این طور بود که همه در مساوات 

باشند؟
ابدًا تفاوتی در کار نبــود؛ در تمام پنج 
ماهی که همراه او بــودم هیچ تفاوتی 
بین جواد عزتی و دیگران قائل نمی شد. 
به هر حال چون عزتی نقش بیشــتری 
داشت، بیشــترین حضور را هم داشت 
و در کارهــای قبلــی کارگــردان هم 
حضور داشته اســت. یعنی سه فیلم با 
هم کارکرده اند، بنابرایــن خیلی به او 
نزدیک تر بود. بــرای مثال من به خودم 
اجازه نمی دادم که کنار دست کارگردان 
بنشینم و خوش و بش کنم چرا که اولین 
آشنایی من با ایشان بود و نمی توانستم 
خیلی به او نزدیک شوم و حرفی هم برای 
گفتن نداشتیم اما جواد عزتی که کنار 
دست کارگردان می نشست کلی حرف 
برای گفتن داشتند و کلی لطیفه داشتند 
که برای هم تعریف کنند. خنده های هر 
دوی آن ها آن قدر بلند و خوشایند بود 
که پنجره می لرزیــد! فضای خوبی بود 
و شــوخی و مزاح بین آن دو و همچنین 
عباس جمشیدی فر که در کارهای قبلی 
مهدویان حضور داشت و آشنایی قبلی با 
هم داشتند برقرار بود. وقتی با هم شوخی 
می کردند جو خیلی خوب و خوشایندی 
را در فضای آنجا پراکنده می کردند. من 
که از قبل با کارگردان آشنایی نداشتم 
و با او کار نکرده  بودم طبیعی اســت که 
شرایطم یک مقدار با آن ها فرق می کرد. 
فیلمبردار و دستیار فیلمبردار هم قباًل 
با هم کار کرده بودند. یعنی تقریبًا هفت، 
هشــت نفری بودند که قباًل با همدیگر 

کار کرده و دوســت بودند اما من اولین 
بار بود که با آن ها آشــنا می شدم و االن 
خوشحال هستم که با آن ها آشنا شده ام. 
برای مثال اگر من را به کار دیگری دعوت 
کنند صمیمی تر با هم برخورد می کنیم و 
این قاعده ی آشنایی و دوستی است. اما از 
نظر پذیرایی این طور نبود که برای مثال او 
در مورد غذا تفاوتی بگذارد و همه مثل هم 
بودند. به هنگام صرف غذا طبیعی است 
که کسانی که با هم دوست هستند دور 
هم جمع می شوند. به فرض مثال میزی 
که چهار، پنج صندلی دارد کســانی به 
دورش جمع می شوند که حرف هایی برای 
گفتن به هم داشته باشند و طبیعی بود که 
جواد عزتی، عباس جمشیدی فر و مهدی 
زمین پرداز که قباًل با هم کار کرده بودند 
در کنار هم باشــند و صحبت و شوخی 
بیشتری داشته باشند تا من که تازه وارد 

و کمی هم خجالتی بودم.

از ابتدا قرار بود که ایــن نقش را به 
شما بسپارند یا اینکه بین نقش هایی 
مثل میرلوحی و مظفری و ... به اجماع 

رسیدید؟
همان طور که گفتــم کیومرث مرادی من 
را برای این نقش معرفی کرد. او ســناریو 
را خوانده بود و بر اســاس آن و همچنین 
قیافه، رفتار و نقش هایــی که بازی کرده 
بودم و در نظرش بود من را به محمدحسین 
مهدویان معرفی کرد. او هم چون کارهای 
من را دیده بود گفت که انتخاب مناسبی 
است. ریش و سبیل من را کوتاه کردند و 
گفتند که مناسب هستم اما انتخاب اصلی 
من توسط کیومرث مرادی انجام شد. اگر 
نقش من در این کار خوب درآمده باشــد 
باید مدیون کیومرث مرادی باشم و بعد کار 

شخصیت های اصلی 
ما مالک و سمیرا 
هستند و این دو 
شخصیت اصلی 
را داریم و در واقع 
ما شخصیت های 
فرعی هستیم که 
این شخصیت را 
پرورش می دهیم، 
مثل یک نگینی که 
الماس است و خرده 
 الماس هایی هم 
دور آن چیده شده 
تا این نگین اصلی 
خودنمایی کند


