
به طور خاص

متعددی را برای ایفای نقش ها پیشنهاد می دادم 
و ممکن بــود برای یــک کاراکتــر کاندیدای 
متعددی را در پیشــنهادهای خود داشتم که 
درنهایت بــا گفت وگو با بازیگــران و همچنین 
آشنایی بیشتر با شخصیت و فضای ذهنی آنها 
و در ادامه با گفت وگــوی بازیگر و کارگردان به 

انتخاب نهایی خود می رسیدیم. 
گفت وگوهایی چند جلســه ای با کارگردان تا 
دو طرف بتوانند به یــک تعاملی برای همکاری 
با یکدیگر برســند اما همیشــه همکاری میان 
کارگــردان و تیــم انتخــاب بازیگــر باید در 
خدمت تفکر کارگردان پیــش رود و در »زخم 
کاری« نیــز من و محمدحســین مهدویان در 
ابتدا به دلیل ســابقه دوســتی که بــا یکدیگر 
داریم و گفت وگوهایی که دربــاره فیلمنامه و 
شخصیت های فیلم با یکدیگر داشتیم منجر به 

انتخاب بازیگران سریال شد. 

اگر بخواهم به صحبت ابتدایی شما 
رجوع کنم مبنی بر فاکتور اصلی شما 
برای انتخاب بازیگــر که جلوگیری 
از تکرار فرد در نقش های یکســان 
است؛ درحال حاضر نه تنها در ایران 
بلکه در بســیاری از نقاط دنیا شاهد 
بازیگرانی هســتیم که درحال ایفای 
نقش هایی مشابه هستند و در مسیری 
تکراری فعالیت می کنند. از نظر شما 
چه می شود که این تکرار رخ می دهد و 

آیا این یک ایراد در سینما است؟ 
بخش زیادی از این اتفاق، نگاه کلیشه ای است 
که در سینمای ما وجود دارد به این صورت که 
وقتی یک فردی نقــش پلیس را به خوبی بازی 
می کند از آن به بعد همیشــه باید کاراکترهای 
پلیس به او پیشنهاد شود و زمانی که یک بازیگر 
کمدی کار می کند دیگر همیشــه باید شاهد 
ایفای کاراکترهای کمدی از او باشیم. به عنوان 
مثال هیچ کس فکر نمی کرد که نقش وکیل در 
ســریال »زخم کاری« به عباس جمشیدی فر 
برسد چرا که او را همیشه در کارها و کاراکترهای 
کمدی دیده بودیم و این اولین باری نبود که من 
چنین انتخابی کردم، سال ها پیش نیز در سریال 
»میوه ممنوعه« من پیشنهاد بازی امیر جعفری 
را برای کاراکتــری جدی و یا حتــی منفی یا 
خاکستری را دادم درحالی که تا پیش از آن او را 
در کارهای کمدی دیده بودیم. بنابراین این نگاه 
کلیشه ای که در سینمای ما وجود دارد و در کنار 
آن کارگردان هــا و تهیه کنندگانی که عالقه ای 
به ریسک در انتخاب کاراکترها ندارند و دست 
به انتخاب بازیگران جدیــد و یا حضور متفاوت 
آنها نمی زنند منجر به توالی نقش های تکراری 
برای یک بازیگر می شــود چرا که صاحبان اثر 
می خواهند به سرعت به شخصیت ذهنی خود 
برســند و در این راه اتفاق جدیدی را همراه با 
ریســک تجربه نکنند. همان طور که می بینید 
درحال حاضر بازیگری که شــخصیت منفی را 
بازی می کند پس از آن نیز نقش های منفی به او 

پیشنهاد می شود. 

در این نقطه شخصی که کار و حرفه او انتخاب 
بازیگر برای یک اثر اســت با توجه به علمی که 
در این حوزه دارد و تجربه ای که کســب کرده 
با توجه به توانایی های بازیگران این قالب ها و 
المان ها را می شــکند. به عنوان مثال در فیلم 
سینمایی »منصور« متوجه شکسته شدن این 
قالب ها می شوید چرا که بازیگرانی را می بینید 
که بارها دیده اید اما در این کار برای شما خالق 
کاراکترهایی نو هســتند و انگار تا به آن لحظه 
آن هــا را ندیده اید. نکته آخــر در این موضوع 
این اســت که تنوع بازیگران در ســینمای ما 
کم است به این معنی که شاید باور آن سخت 
باشــد که اگر در این لحظه گفته شود نیاز به 
بازیگری در محدوده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال داریم 
تعداد انتخاب ها به اندازه تعداد انگشــتان دو 
دســت هم نمی رســد که این خود یک ضعف 
بزرگ است چرا که این محافظه کاری در میان 
تهیه کنندگان آثار سینمایی، تلویزیونی و حتی 
شبکه نمایش خانگی باعث شده است ما نتوانیم 
بازیگران خوب و بزرگی را تربیت و معرفی کنیم 
و این اتفاق باعث می شود همچنان بازیگران ۴۰ 
ساله ای ببینیم که نقش دخترها یا پسرهای ۲۰ 
یا ۲۵ ســاله را بازی می کنند. روی صحبتم به 
اشتباه یا درست بودن این اتفاق نیست چرا که 
این هم یک نگاه است اما درحال حاضر تعداد 
این انتخاب ها در سینمای ما به شدت افزایش 
پیدا کرده و این می توانــد به عنوان یک ضعف 

محسوب شود. 

با توجه به ریسکی که در حال حاضر 
در انتخــاب بازیگــران در خیلی از 
پروژه ها دیده نمی شــود، این روزها 
شاهد آن هســتیم که تهیه کنندگان 

بدون توجه به توانایی های افراد در 
ابتدا به میزان شــهرت آنها به ویژه 
در فضای مجازی نگاه کرده و دست 
به انتخاب می زنند. این اتفاق برای 
افرادی مانند شــما که برای ویترین 
یک اثر و خلــق کاراکترهای متفاوت 
تالش می کنید تا چه انــدازه باعث 

ایجاد چالش می شود؟ 
من درک می کنم که بخشی از سینما سرمایه 
و سرمایه گذاری اســت و این نکته برای همه 
قابل درک اســت اما همین بازیگران مطرحی 
که درحال حاضر شاهد حضورشان در سینما 
هســتیم و بازیگران خوبی هستند پانزده سال 
پیش کجا بودند؟ به هرحال این افراد نیز روزی 
انتخاب شدند و کارگردان یا تهیه کننده ای برای 
انتخابشان ریســک کرده اند که االن بازیگران 
محبوب مخاطبان بــوده و پروژه ها مشــتاق 
همکاری با آن ها هســتند. صحبــت من این 
اســت که درکنار این افراد باید با افراد نو ظهور 
نیز کار کرد و بدنه ســینما را با نبود بازیگرانی 
که مخاطــب آنها را دوســت دارد تهی نکنیم 
و ناگهان متوجه فقدان در نســلی از بازیگران 
نشویم. پس چالش اصلی این است که ما باید 
درکنار بازیگران مطرح و شناخته شــده ای که 
داریم بازیگرانی قرار دهیم که در این مسیر آنها 
نیز شناخته شده و این کار به خوبی و درستی 

انجام شود. 

زمانی که حضور سیاوش طهمورث 
و کاظــم هژیــرآزاد را در »زخــم 
کاری« شاهد هســتیم این برداشت 
را می توانیم داشــته باشیم که بیان 
می تواند فاکتور مهمی برای شــما 

در »زخم کاری« نیز 
من و محمدحسین 
مهدویان در ابتدا به 
دلیل سابقه دوستی 
که با یکدیگر داریم 
و گفت و گوهایی که 
درباره فیلمنامه و 
شخصیت های فیلم 
با یکدیگر داشتیم 
منجر به انتخاب 
بازیگران سریال شد


