
چیزی که گاها شاهد هستیم این است 
که برخی از بازیگران ستاره در برخی از 
پروژه ها امپراتوری دارند و در همه چیز از 
تیتراژ و گریم تا حتی غذایشان نیز برای 
تهیه کننده تکلیف مشخص می کنند! در 
بین ستاره های دوران شما این اندازه از 
اهمیت به ستاره در پشت صحنه ها وجود 

داشت؟ 
در آن زمان رقابت، رقابت ســالمی بــود. آن زمان 
تهیه کننده داشــتیم و می دانست کارش چیست 
اما االن معیارهای ســینما به هم خورده است. در 
زمان ما یک فیلم نهایتا 15نفر عوامل داشت اما االن 
پشت صحنه هر فیلمی را که می بینیم هشتاد نفر 
هستند. هر عکاسی چند دستیار دارد و هر کسی که 
در گروه هست کلی کمک و دستیار دارد. امیدوارم 
این سفره باز باشد و همه از آن بتوانند تغذیه کنند ولی 
این تعداد عوامل، خیلی زیاد است. اما درباره برخورد با 
ستاره، من اخیرا سر یک سریال شبکه نمایش خانگی 
به نام »دل« هستم که منوچهر هادی کارگردان آن 
است و در این کار با حامد بهداد، ساره بیات، یکتا ناصر، 
بهرام افشاری، نسرین مقانلو، مهراوه شریفی نیا، بیژن 
امکانیان، کوروش تهامی، افسانه بایگان و... هم بازی 
هستم. کار خوبی است و گروه خوبی هم دارد. باور 
کنید من با وجود حرف هایی که شــنیدم از نحوه 
برخورد حامد بهداد حیرت کردم که چقدر حرفه ای 
برخورد می کرد. در این حد که ما سر یک سفره غذا 
می خوردیم اما مثال من سر کار کمال تبریزی شاهد 
بودم که یک سری از دوســتان با خودشان غذا سر 
صحنه می آوردند و غذای خودشان را می آوردند که 
من می گفتم این کار قشنگ نیست. اما به هرحال 
تغذیه و امکانات رفاهی بازیگر مهم اســت و باید به 

نظرم حتی در قرارداد هم اضافه شود. 

یعنی حرفه ای اســت که یک بازیگر در 
متن قرارداد خودش ایــن تبصره ها را 

اضافه کند؟
صددرصد. قرار اســت بازیگر انرژی مصرف کند به 
همین دلیل نمی تواند به مادر یا همســرش بگوید 
برایش غذا درســت کند تا سر صحنه فیلمبرداری 
بخورد. غذا مهم ترین چیز در سینماست. 800میلیون 
تومان به هنرپیشه می دهید اما حاضر نیستید که 
مقداری هم برای غذا خرج کنید؟ جای خواب های 
بد به خیلی از بازیگران و عوامل می دهند که وقتی 
از خواب بیدار می شوند اکثرا بیشتر خسته هستند. 

باور کنید خیلی چیز ها در سینما رعایت نمی شود.

در چند ســال اخیر اوضاع بازیگری به 
ســمتی رفته که دیگر لزوما کسی که 
چشمان رنگی دارد انتخاب نمی شود و از 
خوشگل ها فاصله گرفته ایم و کیفیت مهم 
شده است. اما حاال اشکال چیز دیگری 
شده؛ این که از یک جایی به بعد، سلیقه 
کارگردان ها تکراری شده که مدام در هر 

کاری آن ها را می آورند!
نمی پذیرم! سلیقه تکراری یعنی عمل خطا!

اجازه بدهید راجع به بازیگری مثل نوید 

محمدزاده بپرســم او امسال چند فیلم 
داشت که در یک جمع بندی کلی در آثار 

بد بازی نکرد. 
خود من هم فعال بودن او را دوســت دارم اما تا چه 

زمانی باید مرتب خودش را تکرار کند؟ 

برخی از منتقدان گفته بودند او بهترین 
گزینه برای جایگزین بهروز وثوقی در 

سینمای ایران است؛ شما قبول دارید؟
شــوخی نکنید! بهروز وثوقی یــک کس دیگری 
اســت. البته بله، می تواند یک مقلد خوب باشد اما 
جایگزین هرگز! نوید محمدزاده بازیگر باهوشی است 
و اســتعدادهایی درون خودش دارد ولی آن قدر آن 
استعدادها را تکرار کرده که تمام می شود. حتی به 
نظر من جز همان فرم هم نمی تواند بازی کند و تمام 
می شود. او یک نقش برای فریدون جیرانی بازی کرد 
که به نظر من شوخی بود. نمی توان کتمان کرد که 
چند تا از کارهای او خوب بود. مثال همین فرد نقش 
سرهنگ در »سرخ پوست« را بسیار خوب بازی کرد 
به حدی که من می گویم می شود آن فیلم و بازی اش 
را در دانشگاه تدریس کنند. اما به هر حال بعضی از 
بازیگران یک دفعه مد می شــوند و به نظر من نوید 
محمد زاده مد شده، برای همین همه کارگردان ها 
می خواهند از او برای فیلم  هایشان استفاده کنند. 
شما به بهروز وثوقی اشاره کردید او استاد تکنیکال 
است. از لحاظ اکت اعجاب انگیز است. من همیشه 
او را تحســین می کنم. آن ها بودند که راه را برای ما 
باز کردند. اما االن سینمایی که آن ها برای ما به جا 
گذاشته اند وضعیتش چگونه است؟ یک نسل جلوتر 
در همین سینما »عقاب ها« با قیمت پول االن، باالی 
200میلیارد تومان فروش داشته است. چون مردم 
فیلم هایی که قهرمان داشت را دوست داشتند، هنوز 
هم دوست دارند. اما حاال همه قهرمان های ما کوچولو 
شده اند. قهرمان های ما در فیلم ها می شوند آدم های 

هروئینی و معتاد و قاچاقچی و دزد! 

از حامد بهداد و همکاری با او گفتید. او هم 
یک دوره  یادآور شکل بازی بهروز وثوقی 

بود در بعضی از کارها. 
من از حامد بهداد به تازگی فیلم »قصر شیرین« را 
دیدم که فوق العاده بود. چند بازی دیگر هم دیدم که 
حیرت انگیز بود، اولی »آرایش غلیظ« و دومی »روز 
سوم«. البته او هم چند کار انجام داد که به زعم من 
نباید انجام می داد و با او صحبت کردم گفت در آن 
شرایط باید می رفتم. بگذارید اضافه کنم که از نظر 
من پیمان معادی هم بسیار بازیگر خوب و توانمندی 
است تحصیل کرده است، اکت را بلد است، تکنیک 
را بلد است و از نظر سینمایی خیلی هم باسواد است. 
این آدم بدون ادعا نگاه ها و اکت های خاصی دارد 
که استثناست و خودش را درمی آورد و برای نقش 
بیرون می گذارد. اگر نقشی برای او نامأنوس باشد 
را هم خوب می توانــد درآورد مثال در فیلمی مثل 
»ملبورن« که یک بازیگر باید خیلی قوی باشد که در 
یک اتاق شما را به دنبال سوژه بکشاند و... او این کار 
را به خوبی انجام داد. یا در »متری شیش ونیم« بازی 
پیمان معادی را پســندیدم و به نظر من شایسته 

اسکار است.

نسل جدیدی از کارگردانان هم وارد کار 
شده اند مثل سعید روستایی، نیما جاویدی 
و... این نسل به نظر شما چقدر می توانند 
برای سینما در بلندمدت درخشان باشند 
و مثل خیلی از کارگردان های نسل شما 
یعنی داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی، 
مسعود کیمیایی و.. صاحب سبک باشند؟

االن ما 43 کارگردان داریم که پنج تا از آن ها خوب 
هستند و بقیه می خواهند با این پنج نفر مبارزه کنند 
که نتیجه اش را ما در جشنواره شاهد هستیم. مثال در 
جشنواره ای که بیش از سی فیلم هست پنج یا شش 
فیلم از این فیلم ها خوب هستند و بقیه می روند برای 
اکران و این دردســرهایی که االن داریم را مالحظه 
می کنید. این هایی که به این نقطه می رسند مثل 
سعید روستایی یا نیما جاویدی و چند اسم معتبر 
دیگر، کار کردن را با ســختی هایش یاد گرفته اند. 
من می دانم این ها مطالعه می کنند، فیلم می بینند 
و مردم هم صددرصد این موضوع را حس می کنند. 
به هر قیمتی در فیلم  هایشان مردم را نمی خندانند و 
اغلب فیلم  هایشان زمانی اکران می شود که چند فیلم 
لوده و طنز هم کنارشان هست اما این ها هستند که 

خودشان را باال می کشند.

به همان تعدادی که فیلمساز جدید آمده، 
فیلمسازهای قدیمی کمتر فیلم می سازند 
درحالی که در ســینمای دنیا وودی آلن، 
مارتین اسکورسیزی، کلینت ایستوود 
و... کماکان فیلم می ســازند و خوب هم 
می سازند اما فیلمسازهای قدیمی ما یا 
فیلم نمی سازند یا اگر بسازند متاسفانه 

اغلب ناامیدکننده می شود. 
برای این که ما هنوز گرفتاری های شخصی خودمان 
را داریم. مثال کارگردان حاضر نیست ایده هایش را 
به روز کند، فیلم ببیند، فستیوال برود و... وقتی بعد از 
2-3سال فاصله بین فیلم هایت می خواهی اندوخته 
سی سال پیش را پیاده کنی مطمئنا نمی شود چون 
جامعه ما به شدت با موضوعات به روز پیش می رود و 
مخاطب، مخاطب به روزی است. به نظر من یکی از 
برگ های برنده  این کارگردانان جوان این است که 
به روز هستند. ما در ایران فیلمساز های فوق العاده ای 
داریم ولی فضایی برایشان ایجاد می شود یا ایجاد شده 
که خانه نشین می شوند. آن وقت شما می خواهید 
کسی مثل داریوش مهرجویی یا دیگران به روز باشند 
و هر سال یک فیلم بســازند؟ از فیلم آخر داریوش 

مهرجویی تا االن چند سال می گذرد؟

شش سال!
چطور می شود که یک فیلمســاز شش سال فیلم 
نمی سازد؟ در چنین شرایطی آن وقت فقط بلدند 
جلســه های بی جهت برگزار کنند که هیچ حرفی 
راجع به سینما زده نمی شود و مدام می خواهند مچ 
همدیگر را بگیرند. خود من، االن دو سالی هست که 
به دالیل شخصی به جشنواره فجر نمی روم چون فقط 
یک سری مدیر، در ردیف اول می نشینند و بقیه پشت 
آن ها می نشینند. به جای این حاشیه ها جشنواره ها را 
حرفه ای کنید. این همه به جشنواره های خارجی هم 

می روید باز هم یاد نگرفته اید؟

نوید محمدزاده بازیگر 
باهوشی است و 
استعدادهایی درون 
خودش دارد ولی 
آن قدر آن استعدادها 
را تکرار کرده که تمام 
می شود. حتی به نظر 
من جز همان فرم هم 
نمی تواند بازی کند و 
تمام می شود. او یک 
نقش برای فریدون 
جیرانی بازی کرد که 
به نظر من شوخی بود. 
نمی توان کتمان کرد 
که چند تا از کارهای او 
خوب بود

چهره ماه
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