
سینمای ایران

در گذشته در سينما 
شايسته ساالری 

بود، يعنی شما 
بايد جست وجو 

می کرديد تا کسی 
را پيدا کنيد يا حتی 

به عنوان يک گزينه 
به آن فکر کنيد که 
برای فالن نقش 

چه کسی می تواند 
مناسب باشد، ولی 

در حال حاضر با 
وجود فضاهايی 

مثل اينستاگرام، 
ديده می شود که 

برخی از هر طريقی 
سعی می کنند با اين 

حضور رنگارنگ و 
جلب توجه هايی 

که شايد حاشيه ای 
باشد و مورد پسند 
بنده نيست، مرکز 
توجه قرار بگيرند

من با یک تیم کامال حرفه ای و بسیار صمیمی 
و درجــه یــک روبه رو بــودم و ما همیشــه 
باهم احســاس راحتــی داشــتیم. در مورد 
همبازی هایی که ســوال کردیــد می توانم 
بگویم بزرگ تریــن کمکی که یــک بازیگر 
می تواند بــه نقش مقابلش بکند، این اســت 
که برای فرد مقابل همراه خوبی باشد و همه 
این افراد همبازی های بسیار خوبی برای من 
بودند و یک انرژی مثبــت خاصی بین همه 
مبادله می شــد؛ از خود امیرحسین ترابی که 
کارگردان کار بود تا تک تک بچه های پشــت 

صحنه. 
 فارغ از »هزارتو« بــه طور کلی آيا 
فضای سينما و تلويزيون را فضای 
ملتهبــی برای بازيگــران تازه کار 
می دانيــد؟ ســختی های اين فضا 

بيشتر است يا اميدواری هايش؟
من احســاس می کنم که اگر آدم عاشــقانه 
کاری را دوســت داشته باشــد، باید خودش 
را برای مواجه شدن با سختی های آن حرفه 
آماده کند و این موضوع فقط مختص بازیگری 
نیســت. چون من تخصص دیگری هم دارم، 
این موضوع را با جان و دل حس کردم و این 
چیزی اســت که به آن ایمان دارم. قطعا در 
هرکاری سختی هایی وجود دارد و سنگ هایی 
سر راه هست، ممکن اســت جایی احساس 
کنی دیگــر نمی توانی و ناامید شــوی، ولی 
بزرگ ترین موتور محرک هرکسی برای ادامه 
مســیری که انتخاب کرده، عشق است. اگر 
عاشق آن کار باشی، قطعا سختی های مسیر 

آسان می شود. 
به نسبت ســال های قبل وقتی آثار 
سينمايی را تماشا می کنيم، متوجه 
می شــويم که گروهی از بازيگران 
تکــراری در يک ســری از فيلم ها 
حضور دارند و اين يعنی سخت شدن 
حيات بازيگران تازه چهره شــده 
يا کســانی که تازه می خواهند راه 
ورود پيدا کنند. در اين اوضاع شما به 
عنوان بازيگر چه راه حلی به ذهنتان 

می رسد تا خودتان را باال بکشيد؟ 
متاسفانه همه شــاهد این قضیه هستیم که 
برخی از کارگردان ها با یک سری عوامل ثابت 
کار می کنند و مدام سریال و فیلم می سازند 
و بعضا شنیده می شــود که حتی مخاطبان 
هم از این تکرارها گله مند هســتند. من فکر 
می کنم باید به افراد مستعد اجازه داده شود 
خودشان را نشان دهند، حاال چه با کارهای 
کوچک تر محک زده شــوند، چه در کارهای 
بزرگ تر و در نقش های اصلی. اما متاسفانه این 

اتفاقات به چشم می خورد و می تواند راه 
را برای ورود کسانی که چهره هایی 

تازه هستند، سخت کند .
در روند پيشــنهاد دادن 
نقش به نظر شــما چه 
عواملی وجــود دارد که 
يک بازيگر بــا تکيه بر 

آن هــا بتواند نقش هــای خوبی را 
بگيرد؟ آيا بايــد در تمامی مجامع 
سينمايی، جشــن ها و رويدادهای 
مختلف حضور داشته باشد تا بتواند 
نقش های خوبــی را بگيرد يا اينکه 
نه، می شود در خانه نشسته باشد و 
نقش خوب هم به او پيشنهاد شود؟

در گذشته در ســینما شایسته ساالری بود، 
یعنی شما باید جست وجو می کردید تا کسی 
را پیدا کنید یا حتی بــه عنوان یک گزینه به 
آن فکر کنید که برای فالن نقش چه کســی 
می تواند مناسب باشــد، ولی در حال حاضر 
با وجــود فضاهایی مثل اینســتاگرام، دیده 
می شود که برخی از هر طریقی سعی می کنند 
با این حضور رنگارنگ و جلب توجه هایی که 
شاید حاشــیه ای باشــد و مورد پسند بنده 
نیســت، مرکز توجه قرار بگیرند. از نظر من 
بازیگر اگر دیده نشود خیلی بهتر از آن است 
که بخواهد به شــکل هایی خودش را نشان 
بدهد تا دیگران یــادش بیفتند. من ترجیح 
می دهم با یک اثر خوب دیده شوم حتی اگر 
زمان بر باشــد و دیر هم اتفاق بیفتد، تا اینکه 
دســت اندرکاران بخواهند با حضورهایی که 
اصال الزم نبوده یادم بیفتند یا بخواهم کاری 
را در جهت جلــب توجه انجام دهــم. البته 
به افــرادی هم که چنین کارهایــی را انجام 
می دهند، خرده نمی گیرم. برای آن دســته 
از افرادی که مســتعد هســتند و عرصه ای 
نیست که در آن دیده شوند، شاید این شکل 
دیده شــدن کمک کننده و تنها گزینه باشد. 
می بینیم کســانی که حاشیه ســاز هستند، 
خبرساز می شــوند و بالفاصله می شنویم که 
فالن نقش به آن ها پیشــنهاد شــده است، 
درصورتی که ایــن اتفاقات می تواند به نوعی 
ضعف تلقی شــود و روال نباید به این صورت 

باشد. 
فضای مجازی در خــارج از کشــور در کار 
بازیگــران خیلی اثرگــذار نیســت، یعنی 
تهیه کننده هــای خارجــی بــه ایــن فکر 
نمی کننــد که مثال فــالن بازیگــر یا فالن 
آرتیســت چه تعداد فالــوور و دنبال کننده 
دارد؛ با وجــود اینکه می بینیــم بازیگران 
خارجی اصال دنبال کننده جعلی هم ندارند 
و دنبال کنندگان آن ها جهانی هســتند و 
از روی تعداد الیک و کامنت و با بررســی 
صفحه مجــازی این افراد می تــوان به این 
وضعیت پی برد. اما چیزی که در سینمای 
ما زیاد به چشم می خورد این است 
کــه تهیه کننده هــا معموال 
روی عــدد دنبال کننده 
صفحــات بازیگران 

حساس هستند و به آن توجه می کنند.
این مســاله ای اســت که من هم این روزها 
درگیرش هستم و از اطرافیان هم می شنوم. 
در اکثر دفاتــر می گویند ما فــالن بازیگر را 
برای فالن نقش قــرار می دهیم، چون تعداد 
زیادی دنبال کننــده دارد. یعنی در صفحات 
بازیگران جست وجو می کنند و برحسب تعداد 
دنبال کننده به انتخاب بازیگــر می پردازند، 
با وجود اینکه از جعلی بــودن این مخاطبان 
اطالع دارند. بعضا خود این افراد هم با اینکه 
بازیگر نیســتند، مخاطب جعلــی دارند. در 
نتیجه اتفاقی که می افتد، این است که شما با 
فیلم ها و سریال هایی مواجه می شوید که یک 
سری بازیگر دارند که مالک انتخابشان همین 
تعداد دنبال کننده بــوده و مخاطب ندارند و 
مخاطبان ناراضی هستند و نتیجه ای که فکر 
می کردند را نمی گیرنــد و فروش فیلم ها هم 
آنچنان خوب نمی شود. من احساس می کنم 
این فضای رنگی اینســتاگرام جوری افراد را 
آلوده کرده که نمی دانند کجا قرار دارند و دور 
خودشان می چرخند و به سمت انتخاب ها و 

مسائل این چنینی می روند.
عکس اين قضيه درباره فيلمسازان 
خوب صادق است؛ مثال بازيگرانی 
کــه آرايش های عجيــب و ظاهر 
نامتعارف دارند و آن هايی که دنبال 
خودنمايی هستند، معموال به چشم 
فيلمسازان خوب ما نمی آيند و اين 
فيلمســازان معموال  به سمت آن 
دســته از بازيگرانی که خودنمايی 
ندارند و بی حاشيه هستند، گرايش 

پيدا می کنند. 
بله دقیقا. من هم مطمئنم ترجیح فیلمسازان 
خوب ما این است اشخاص هنرمند را انتخاب 
کنند تا اینکــه بخواهند به ظاهــر و رنگ و 
لعاب های ظاهری بازیگر اهمیت دهند. فضا 
به گونه ای است که اشــخاص هنرمند چون 
در سکوت به راهشــان ادامه می دهند دیده 
نمی شوند، پس فیلمسازان خوب ما باید طبق 
گذشته همان جســت وجوها را برای انتخاب 
بازیگر داشته باشــند و فیلم خوب ببینند تا 
به بازیگر خوب برسند. فضای مجازی، محل 

انتخاب گروه بازیگران نیست! 
بعد از اکران »هزارتو« پيشــنهاد 

جديدی داشتيد؟
به طورکلی دو پیشــنهاد تئاتر داشــتم که 
درحال حاضر به یکی از آن هــا فکر می کنم. 
یک پیشنهاد ســریال خانگی هم دارم که در 
حال خواندن طرح کلی آن هســتم و هنوز 
قطعی نیست. سه ماه پیش هم سریالی با نام 
»ملکوان« به کارگردانی آقای احمد معظمی 

کارکردم.
 در کل قالب برای من فرقــی نمی کند و چه 
در تلویزیون، چه تئاتر و چه در ســینما اگر 
یک اثر خوب باشد و احساس کنم که با تمام 
وجود تمایل دارم در آن کار کنم، این کار را 

انجام می دهم.


