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خوب محمدحسین مهدویان.

محمدحســین مهدویــان در بحث 
هدایت بازیگر چقــدر در دورخوانی و 
ساخت نقش به بازیگر کمک می کرد؟ 
چقدر شما را آزاد می گذاشت و چقدر 

نظراتش را اعمال می کرد؟
من زمانی وارد کار شــدم که ده روز از 
شروع آن گذشــته بود. در واقع کار در 
بابلسر شروع شده بود و من دورخوانی 
ندیدم. شــاید در تنهایی بین نقش های 
اصلی بــا هــم گفت وگویــی صورت 
گرفته باشد که من از آن بی خبر هستم اما 
در مورد من این اتفاق نیفتاد و دورخوانی 
نداشــتیم. از همان اول محمدحسین 
مهدویان و کیومــرث مرادی یک مقدار 
تلفنی و یــک مقداری هــم حضوری 
درباره ی شخصیت برای من توضیح دادند. 
آنها فقط توضیح شــفاهی دادند و من 
متوجه شدم که منظورشان چیست. زمانی 
که سناریو را تا قسمت چهاردهم خواندم و 
تا آنجا که فهمیدم این شخصیت چیست، 
بر روی آن فکر کــردم که روش، منش، 
نشست و برخاست، نگاه و لحن ادای او 
چیست. ظاهرًا مقبول افتاد و زمانی که 
من کار می کردم کارگــردان زیاد به من 

کنسه های متفاوتی نمی داد.

در دوران کرونا ساخت چنین کاری یک 
ریسک به حساب می آمد. به نظر شما 
پروژه در این دوران سخت توانست 

بازیگرانش را با امنیت همراه کند؟
خوشــبختانه در دوران کرونا همه ی ما 
ماســک می زدیم و یک خانم دکتری در 
آنجا بود که از طرف محمدرضا تخت کشیان 
مأمور بود و از در که وارد می شــدیم به ما 

می گفت که ماسک بزنیم. یک دستگاهی 
داشت که با آن تب ما را اندازه می گرفت و 
اگر ماسک نداشتیم به ما ماسک می داد 
که معمواًل همه با ماسک وارد می شدیم. اما 
زمانی که می خواستیم بازی کنیم، ماسک 
را برمی داشــتیم و هر زمان که دارویی 
می خواســتیم از ایشان طلب می کردیم. 
یکی، دو بار هم از ما آزمایش گرفتند که 
منفی نشــان می داد و هیچ کدام عالئمی 
نداشتیم. خوشــبختانه تا آخرین روز و 
آخرین سکانس که من در آنجا بودم، کسی 
بیمار نشــد. در حال حاضر که دلتا آمده 
کار کردن خیلی سخت تر شده است. تا آن 
موقع که ما کار می کردیم سخت بود اما به 
هر حال آن خانم دکتر خیلی به این قضیه 

دقت می کرد و از ایشان ممنون هستیم. 

عده ای می گویند که شبکه ی نمایش 
خانگی در حال حاضر فضای بازی دارد. 
نظر شما در این باره چیست؟ نگاه شما 
به پلتفرم ها چطور است و آینده ی آن 
را چطور می بینید و تحلیلتان چیست؟ 

شبکه ی نمایش خانگی فضای بازتری 
را نســبت به تلویزیون دارد و به همین 
خاطر اســت که مخاطب دارد. در واقع 
این فضای باز باعث شــده که نسبت به 
تلویزیون مخاطب بیشتری داشته باشد. 
وقتی که مردم، تلویزیون ترکیه و جاهای 
دیگر را نگاه می کنند نشــان دهنده ی 
این اســت که مخاطــب تلویزیون ما 
کم شده است. یک ســری  مسابقه ها 
و شــوهای تلویزیونی گذاشته اند که 
بتوانند مخاطب جذب کنند اما نمایش 
یک چیز دیگر اســت و قواعد خودش 
را دارد، یعنی درام باید باشد و خانواده 
و اتفاقات بین خانــواده در آن معنی 
دارد. در تلویزیون سخت گیری بیشتر 
است و همین باعث شــده تا مخاطب 
آن از نظر قصه و داستان کم باشد. این 
هم تصمیمی است که در هر صورت در 
این مملکت گرفته شده است. مگر چه 
کســی اجازه داده که رسانه ی خانگی 
اثری را بســازد؟ خود همین مملکت 
بوده است. اگر زیاده روی باشد جلوی آن 
را می گیرند مثل همین سانسورهایی که 
در حال حاضر ساترا انجام می دهد ولی 
به هر صورت یک سرگرمی بسیار سالمی 
است و تقریبًا به واقعیت هم نزدیک تر 
است. برای مثال به لحاظ پوشش، آن طور 
نیست که تلویزیون دارد به ما می گوید 
و شــبکه های تلویزیونــی آن چیزی 
نیســتند که ما در زندگی واقعی داریم 
می بینیم. شبکه نمایش خانگی دارد ما 
را یک مقدار به زندگی واقعی نزدیک تر 
می کند و بیشتر روی بحث درام و قصه 
تأکید می کند. اینکه قهرمانی باشــد و 
حادثه ای برای او پیش  آید و او این حادثه 

را رفع کند و از مانع رد شود و به توفیق 
برسد و یا شکست بخورد. جامعه قصه را 
دوســت دارد؛ کار هر چه که می خواهد 
باشد یعنی عشقی، حادثه ای، اجتماعی، 
جنگی، خانوادگی و به طور کلی در هر 
ژانری که هست باید قصه داشته باشد. 
برای مثال در »زخم کاری« و در این قصه 
یک قهرمانی وجود دارد که مدام برای 
او اتفاقاتی رخ می دهد. تماشــاچی ها 
می گویند که بگــذار ببینیم که در آخر 
چه می شود و این به معنی قصه است. اگر 
نمایش این قصه را نداشته باشد شکست 
می خورد. اگر مدام شعار بدهی و گزارش 
بدهی که این راه بد است یا خوب است 
مردم از آن خوششان نمی آید و اتفاق 
و حادثه را باید ببینند. این مســئله ای 
است که آمریکایی ها خوب آن را حس 
کرده اند. آلمــان و انگلیس هم تقریبًا 
خوب حس کرده اند و سریال های خوبی 
می سازند. ترکیه هم حس کرده و مردم 
دنیا را جذب کرده  و ســریال هایش را 
به دنیا صادر می کند. هندوســتان هم 
این قضیه را حس کــرده و فیلمش را 
به دنیا صادر می کنــد. ما هم می توانیم 
صادر کنیــم و ما هــم درام نویس ها و 
نویسنده های خوبی داریم که می توانند 
»زخم کاری«  ها بسازند که مردم و دنیا 
آن را بخرند. با همین شــکل و سیاق و 
محدودیت هایی که وجــود دارد، دنیا 
آن را به دلیل قصه اش می خرد. در واقع 
قصه ی آن قشنگ است و تماشاچی را 
جذب می کند. تلویزیون هم اگر همین 
مسیری را که در پیش گرفته ادامه دهد 
معلوم است که از نظر تماشاچی شکست 
می خورد و رو می آورد به مســابقات و 
جک های بی مزه. بازیگر را می آورند و 
او را شــومن می کنند، در واقع به جای 
اینکه بازیگر بازی اش را بکند شــومن 
شده است. یک تعدادی هم حرف های 
کلیشه ای را تکرار می کنند که جذاب 
باشد و مخاطب داشته باشد اما این ها 
قصه و درام نمی شود. هیچ کس این ها 
را نمی خرد و بهترینش را در هر مملکت 
دارند و ما در واقع داریم تقلید می کنیم. 
خود مهران مدیری هم گفت که ما داریم 
تقلید خوب می کنیم و جمله از این بهتر 
نمی شود! کار قصه باید از تقلید به دور 

باشد. 

در حــال حاضر مشــغول چه کاری 
هستید؟

در حال حاضر برای سریالی به نام »ایلدا« 
که کارگردان آن راما قویدل اســت و 
برای شبکه دو ساخته می شود صحبت 
کرده ایم و قرارداد را هم بسته ایم. کار در 
مهرماه شروع می شود و من هم نقشی 

در آن دارم.

شبکه ی نمایش 
خانگی فضای بازتری 
را نسبت به تلویزیون 
دارد و به همین خاطر 
است که مخاطب 
دارد. در واقع این 
فضای باز باعث 
شده که نسبت به 
تلویزیون مخاطب 
بیشتری داشته باشد


