
زیر ذره بین

یکی دیگر از شباهت های »گیج گاه« و 
»جناب عالی« عالقه شما به استفاده از 
بازیگران کاربلد و قابل احترام قدیمی 
است که در ســال های اخیر فعالیت 
تصویری چندانی نداشتند: مثالً حسن 
رضایی و رضا صفایی پور در »گیج گاه« 
یا منوچهــر آذری در »جناب عالی«.  
نحوه انتخاب ایــن بازیگران چگونه 
است؟ آیا ابتدا این بازیگران در ذهن 
شما هستند و نقش هایی برای آن ها 
می نویسید؟ آیا اول نقش را می نویسید 
و سپس از بین بازیگران به این فکر 
می کنید که چه بازیگری مناسب این 
نقش است؟ آیا این کار صرفاً تالش 
برای ارجاع به دوره یا بازیگران مورد 

عالقه تان است؟
وقتی فیلمنامه را می نویسم، ممکن است 
فقط کاراکتر اصلی را تجســم کنم. مثاًل موقع 
نوشــتن »جناب عالی« فقط این را می دانستم 
که نقش اصلی را باید امیرحسین رستمی بازی 
کند. او را در این نقش دیــده بودم. حامد بهداِد 
»گیج گاه« را که اصاًل از مرحله ایده داســتان 
دیده بودم. ولی وقتی به مرحله انتخاب بازیگر 
می رسم، هیچ کاری به جریان های روز سینمای 
ایران ندارم. اصاًل برایم مهم نیست چه کسی دارد 
جایزه می گیرد یا ســینمای ایران دارد به چه 
شکلی مطرح می شود. خودم را با جریان های روز 
تطبیق نمی دهم. بلکه خود را با دل خودم تطبیق 
می دهم. من یک هارد دارم که در آن عکس های 
بازیگران قدیمی قرار دارد. با مرور آن عکس ها 

احساس می کنم خیلی وقت ها نقطه وصل نگاه 
مردْم فراموش شده است. ما قباًل اگر مثاًل فیلم 
»افعی« را می دیدیم، همان قدر که جمشــید 
هاشم پور در فیلم مهم بود، کامران باختر هم مهم 
بود. یعنی ستاره فیلم فقط هاشم پور نبود. در این 
فیلم ها، وقتی از سالن بیرون می آمدیم ایلوش 
خوشابه یا نرسی گرگیا در ذهن ما می ماندند. 
این خاصیت سینمای قدیم بود. اآلن خاصیت 
سینمای ایران این است که وقتی از سالن بیرون 
می آیی، دیگر نقش های فرعی را نمی شناسی. 
این قضیه حتی در مورد منتقدان ما هم وجود 
دارد. آن بازیگران فرعــی، به نظرم نقطه وصل 
مردمی فیلم ها بودند. وقتی نگاه کردم، فهمیدم 
که منوچهر آذری 15 سال است جلوی دوربین 
نرفته است. پیشنهادهای دیگری برای بازی در 
نقش پدر امیرعلی به من شد که هم ستاره بودند 
و هم بعدًا می توانســتم بگویم که من با فالنی 
کار کرده ام. اما روی انتخابم ایستادم و به آقای 
رضوانی گفتم آقای آذری را بیاوریم. برای خیلی 
از عوامل سؤال بود که مگر اصاًل منوچهر آذری 
بازی می کند؟ همان لحظــه ای که در دوربین 
آقای آذری را در حال بازی دیدم، پیش خودم 
گفتم وای به ســینما و تولیدات نمایشی ما که 
این همه آدم های شیرین و بازیگران درجه یک 
را فراموش کرده و از آن ها استفاده نکرده است. 
به نظرم خروجی بازی آقای آذری در نقش پدر 
امیرعلی فوق العاده شده است. خودم دنبال این 
هستم که به سراغ این بازیگران بروم. نه این که 
بخواهم نوستالژیک نگاه کنم. ولی این ها نقطه 
حساس مردم بودند. مردم با این ها خاطره دارند. 

مردم این بازیگران را دوست دارند. 

این بحثی که پیش کشــیدید خیلی 
مفصل و مهم اســت و حیف اســت 
به طور مختصــر بــه آن بپردازیم. 
امیدوارم زمــان دیگری - مثالً زمان 
اکران »گیج گاه« - فرصت بحث های 
مفصل تر در این باره ایجاد شود. به جز 
انتخاب بازیگران، در »جناب عالی« 
به شکل های مختلف دیگری هم به 

سینمای گذشته ادای ِدین کرده اید.
بله. اسم »کشــتی آنجلیکا« را می آورم یا 
به فیلم هایی مثل »اجاره نشــین ها«، »مهمان 
مامان«، »سلطان« )کیمیایی( ارجاع می دهم. 
شــاید حتی با یک ریزه کاری هایی تماشــاگر 
را یاد یک ســری از فیلم های ســینمای ایران 
بیاندازم. این برای من فقط بحث نوســتالژیک 
نیست. بلکه بحث گره انداختِن مخاطب با یک 
دوره باشکوه است. این برای من ارجحیت دارد 
و همیشــه، حتی در کارهای کوتاهم، این کار 
را انجام داده ام. بحث، بحــِث ارتباط تنگاتنگ 
مخاطب با یک شکل ســینمای صحیح است 
که دارد فراموش می شــود. به خصوص نســل 
جدیدی که وارد سینما می شوند انگار حوصله 
کتاب خوانــدن، فیلم دیدن و شــناخت تاریخ 
قوی خودشــان را ندارند. می بینم که خیلی از 
نوجوان ها و جوان هایی که وارد می شوند، فکر 
می کنند کل سینمای ایران همین چیزی است 
که در دهه 90 می بینیم. کنکاش خودشان برای 
یادگیری در دهه 90 است و این غلط ترین اتفاق 

همان لحظه ای که 
در دوربین آقای آذری 
را در حال بازی دیدم، 
پیش خودم گفتم وای 
به سینما و تولیدات 
نمایشی ما که این 
همه آدم های شیرین 
و بازیگران درجه یک 
را فراموش کرده 
و از آن ها استفاده 
نکرده است. به نظرم 
خروجی بازی آقای 
آذری در نقش پدر 
امیرعلی فوق العاده 
شده است


