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داشت یا قسمت هایی فیلمبرداری شد 
و بعد در تدوین کنار گذاشته شد؟

نه. بحث مربوط به فیلمبرداری نبود. به نظرم 
در فیلمنامه جای خالی مشــاهده می شد. اآلن 
حضور ذهن ندارم. ولی به یاد دارم که آن موقع 
جای خالی را در مورد شیخ احساس می کردیم. 
بخشی از قضیه هم طبیعی است. در هر کاری، 
بخشی از حضور شــخصیت ها بنا به دالیل فنی 
کم می شود: یا نمی شود فیلمبرداری شان کرد یا 
موارد دیگری همچون اتفاقات صحنه و تمام شدن 
زمان کار باعث می شود که حضور یک شخصیت 
در انتهای کار خالصه شود و بعضی از جاها خالی 

بماند.

یکی از ایراداتی که برخی از مخاطبان 
به مجموعه های ماه رمضان امســال 
می گیرنــد این اســت کــه فضا و 
موضوع شــان ارتباطی با ماه رمضان 
نداشــته اســت. مثالً »نجال« از نظر 
داستانی سریالی است که می توانست 
در هر زمان دیگری پخش شــود. آیا 
اصاًل این بحث را به عنوان یک انتقاد 
وارد می دانید و فکر می کنید ماه رمضان 
نیازمند محصوالتی مخصوص همان 

مقطع است یا نه؟
نه. اعتقادی به این ندارم. در سال های گذشته 
هم مجموعه های زیادی ســاخته شدند که در 
ماه رمضان نمایش داده شــدند اما ربطی به ماه 
رمضان نداشتند. صرفًا جمع شدن خانواده در کنار 

تلویزیون منظور نظر بوده است.

شما قباًل هم در مجموعه هایی بازی 
کرده بودید که در ماه رمضان پخش 
شــده بودند. فکر می کنید استقبال 
مخاطبان از این مجموعه ها در این ماه 

با ماه های دیگر سال متفاوت است؟
اگر این نگرش کلی وجود داشــته باشد که 
در ماه رمضان مردم و مؤمنــان کنار هم جمع 
می شوند، تلویزیون فضای سرگرم کننده و گرم 
پس از افطار را برای مخاطبان خود خواهد داشت. 
پس برای آن بخش از مردم که روزه می گیرند، 
نمایش مجموعه ها در آن زمــان می تواند تأثیر 

داشته باشد.

جایی هم گفته بودیــد که به تمرین 
اعتقادی ندارید. این نقل قول درست 

است؟
نه در همه جا. این را در مورد شخص خودم 
گفتم. من هم در خیلی از جاها تمرین می کنم. 
به نظرم خیلی از تمرینــات، موقعی که قبل از 
فیلمبرداری انجام شود نتیجه بهتری دارد. هر 
کسی هم برای رسیدن به نقش مسیری را طی 
می کند که ممکن اســت کوتاه تر از مسیرهای 
دیگر باشد. نمی شــود که به طور کلی تمرینی 
در کار نباشــد. اما با تمرین کم یا بیش می توان 

به نقش رسید و این به خود بازیگر بستگی دارد.

شما با کارگردان های مطرح زیادی کار 
کرده اید. آیا عموماً کارگردان ها دست 
بازیگر را بــاز می گذارند و با این نظر 
شما موافقند که بازیگر خودش انتخاب 

کند که تمرین می خواهد یا نه؟
در مورد خودم وقتی متوجه شدند که یک 
مقدار تمرین برای رســیدن بــه نقش کفایت 
می کند، قبول کرده و قانع می شدند. ولی به طور 
کلی در تولید فیلم در ایران، کارگردان ساالری 
وجود دارد. طبق یــک پیش فرض، کارگردان را 
مطلقًا باهوش تر، بافهم تر، دقیق تر، هنرمندتر و 
بسیاری از "َتر"های دیگر در نظر می گیرند. خوِد 
این موجب اشکال خواهد شد. چون تولید فیلم 
یک کار گروهی است و کار گروهی نیازمند تعامل 
یا ، طبق یک عبارت اجتماعی، دموکراســی در 
میان عوامل تولیدکننده است. هرچقدر که تعامل 
بین آدم ها کمتر و رابطــه آن ها از باال و به پایین 
و به صورت دستوری باشــد، کار قطعًا دچار افت 
کیفیت خواهد شد. ممکن است در مورد بعضی از 
کارگردان ها، به خصوص آن ها که تازه کار هستند 
و اصرار دارند که همه ایده هــای آن ها از صفر تا 
صد از ســوی دیگر "کارگران" اجرا شود، یک یا 
دو کارشان به چشم بیاید اما آثارشان به تدریج از 

کیفیت تهی خواهد شد.

می خواستم نظرتان را در مورد وضعیت 
کلی تلویزیون در سال های اخیر بدانم. 
شما به خاطر آثار زیادی که بازی کردید، 

قطعاً در این زمینه صاحب نظر هستید.
بحث مفصلی است و نمی خواهم زیاد وارد 
شوم. فقط همین توضیح را می دهم که هر چقدر 
سانسور بیشتر باشد، کیفیت آثار پایین می آید. 
همان طور که تلویزیون خودش با خودش رقابت 
می کند، انگار ممیزها هم دارند با خودشان رقابت 
می کنند. این امر، کیفیت کار را کاهش می دهد. 
نکته بعد این که اگر یک رقیــب جدی، نه یک 
رقیب مصنوعی، برای تلویزیون وجود نداشــته 
باشــد، باز هم از کیفیت کار تلویزیون کاســته 

خواهد شد.

در مورد پلتفرم های اینترنتی چه؟ در 
مقایسه با صدا و سیما، وضعیت آن ها 

چگونه است؟
در آن جا هم کارهایــی را می بینم که واقعًا 

کیفیتی را که باید داشــته باشــند، ندارند. اما 
تبلیغات جاهای خالی را برای آن ها پر می کند 
و مردم فکــر می کنند الزامًا هرچــه در بخش 
خصوصی ساخته شود )ولو بخش خصوصی نسبتًا 
مصنوعی( بهتر است. نه! همیشه این طور نیست. 
آن کارها را دنبال می کنــم: بعضی ها عرصه ای 
برای رقابت ندارند و بعضی ها کارهای بســیار 
خوبی هســتند. اما می خواهم بگویم که به طور 

کلی رقابت در بخش خصوصی زنده تر است.

پلتفرم هایی مثل نمــاوا و فیلیمو هم 
آن رقیبی نیســتند که باعث شوند 

تلویزیون سطح آثارش را باال ببرد؟
اگر قرار باشد که مثل زائده ای از صدا و سیما 
عمل کنند، فایده ای ندارد. در این شــرایط، اگر 
اصل این مطلب که باید رقابتی وجود داشته باشد 
پذیرفته شود، خیلی چیزها حل خواهد شد. مگر 

این که در بر یک پاشنه بچرخد.

شما عالوه بر بازیگری در حوزه ادبیات 
هم فعال هســتید. آیــا در آن جا هم 

مشکالت مشابهی وجود دارد؟
در همــه حوزه ها )چه ادبیــات و چه حتی 
حوزه هنرهای تجسمی( مشکل رانت را داریم. 
ما، آن قدر که گمان می کنیم، نظِر بازی نداریم. 
در حوزه ادبیات، تا موقعی که در یک ســری از 
جریانات حضور نداشته باشــید، به اندازه کافی 
کارتان مطرح نمی شود. در حوزه فیلم، خیلی ها 
مدعی یکه تازی و یکه سواری صداوسیما هستند 
اما واقعیت این است که از آن طرف هم چندان 
روی گشــاده ای وجود ندارد. بسیاری از کسانی 
که با تلویزیون همــکاری می کنند، انگار جایی 
در هیچ کدام از فعالیت هایی ندارند که در بخش 
خصوصی انجام می شود. در سینما هم همین طور 
است. کافی است شــما به تیتراژها توجه کنید. 
زمانی از نظر آماری کار ســاده ای انجام دادم و 
دیدم بسیاری از تیتراژها شامل، حداکثر، هفت 
یا هشت اسم مشخص اســت. دیگر اسامی هم، 
به خصوص در مورد بازیگــران عرض می کنم، 
به یک ترتیب لگاریتمی تکرار می شــوند. فکر 
نمی کنم این مدل درســت انتخاب بازیگر برای 
کلیت سینما یا سریال ها باشــد. اگر قرار باشد 
همه چیز تکراری باشد، همین اتفاقی خواهد افتاد 

که داریم می بینیم.

خیلی ها 
مدعی یکه تازی 
و یکه سواری 
صداوسیما هستند اما 
واقعیت این است که 
از آن طرف هم چندان 
روی گشاده ای 
وجود ندارد. بسیاری 
از کسانی که با 
تلویزیون همکاری 
می کنند، انگار 
جایی در هیچ کدام 
از فعالیت هایی 
ندارند که در بخش 
خصوصی انجام 
می شود. در سینما هم 
همین طور است


