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تصـویر یـک  قاضـی 
گفت و گو

یکی از نکات کلیدی مجموعه »آقای قاضی« یادآوری این نکته است که هنوز حوزه های فراوانی با قابلیت های دراماتیک فراوان برای سید آریا قریشی
پژوهش در مقابل سازندگان مجموعه های تلویزیونی وجود دارد. »آقای قاضی« یک مجموعه قضایی است که در هر قسمت آن، دو 
پرونده بر مبنای ماجراهای واقعی دراماتیزه شده اند. شخصیت محوری ماجرا یک قاضی است که نقش او را بهزاد خلج به شکلی ماهرانه 
ایفا کرده است. این مجموعه هر هفته، پنجشنبه ها و جمعه ها از شبکه دو پخش می شود. به بهانه نمایش مجموعه »آقای قاضی« و بازخوردهایی که 

دریافت کرده، با سجاد مهرگان کارگردان و بهزاد خلج بازیگر این مجموعه گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

سجاد مهرگان: 
مردم تیترهای ژورنالیستی نیستند

سجاد مهرگان کارگردان جوان در »آقای قاضی« که اولین 
تجربه وی در مقام کارگردانی سریال اســت به مخاطب این را 
نشان داده است که دغدغه پرداخت واقعی به مسائل و مشکالت 
مــردم را دارد و این موضوع مــی تواند بابی باشــد برای دیگر 
کارگردانان تا برای ســاخت ایده های خود با تحقیق و پژوهش 
درست بتوانند جســارت کنند تا هم کاری متمایز و حرفه ای 

بسازند و هم اینکه ایده خود را عملی کنند .
شــاید یکی از دالیل دیده شــدن »آقای قاضی« و 
بازخوردهای عمومًا خوبی که گرفته این باشد که وارد 
فضاهایی شده است که در مجموعه های تلویزیونی کمتر 
دیده ایم یا حداقــل از زاویه ای به قضیه نگاه می کند که 
از آن زاویه به ماجراها توجه نشده است. شاید ما درام 
دادگاهی داشته ایم اما مجموعه ای که پرونده های متنوع 
قضایی را بررسی کرده است و انتخاب هایش یک طرفه 
نباشد کم داشته ایم یا نداشته ایم. فکر می کنید این امر 

در دیده شدن سریال نقش داشته است؟
وقتی وارد عرصه دادگاه و موضوعات قضایی می شــوی، این 
خطر وجود دارد که شبیه قاطبه فضای سینمای ایران بشوی. 
سینمای ایران به گزاره هایی که مردم دچارشان هستند عموماً 
به عنوان یک تیتر نگاه کرده و شبیه ورق زدن صفحات حوادث 

می شود.
می توانیم این طور بگوییم که به همان اخبار اکتفا کرده 

و از آن فراتر نمی رود.
بله. متأسفانه سینمای ایران سینمایی است که به مردم بیشتر 
به عنوان یک تیتر ژورنالیستی توجه می کند و نه به دغدغه های 
واقعی شان مثل مشکالت آپارتمان نشینی، مشکالت راهنمایی و 
رانندگی، موضوعات مربوط به وراثت و موضوعاتی که هر روز در 
اجتماع با آن ها درگیر هستند و جوابی برای آن مشکالت ندارند. 
این خطر وجود داشت که ما هم در این ورطه بیفتیم، اما سعی 
کردیم از آن تیترها و فضاســازی ها که به نظرم به کمک مردم 
نمی آید و علیه مردم است، دوری کنیم. آن فضاسازی ها نه مردم 
را سرگرم می کند و نه آموزشی به آن ها می دهد. در نهایت چنین 
مواردی بیشتر گزاره های سیاسی اند. خودت می دانی که فضای 
سینمای ایران پر از گزاره های سیاسی شده است. ما خیلی سعی 
کردیم به این ورطه نیفتیم. فکر می کنم اقبال نشان داده شده از 
سوی مردم هم به همین خاطر است. مردم دارند موضوعاتی را 

می بینند که هر روز با آن ها درگیرند.
از همان ابتدای تحقیق چنین رویکردی داشــتید یا 
در حین تحقیق تصمیم گرفتید که موضوعات روزمره را 

محور کار قرار دهید؟
خیلی از این پرونده ها را از قضات برجســته در قوه قضاییه 
گرفتیم. در روزهای اول وقتی از آن ها درخواســت پرونده های 
جذاب می کردیم، به خاطر فضاسازی رسانه ای پرونده هایی در 
مورد )مثاًل( تجاوز به ما معرفی می کردند، اما می گفتیم این ها 
موضوعات »حاد واقعیت« هستند. درست است که در جامعه رخ 
می دهند و نمی شود انکارشان کرد اما در عین حال موضوعات 
تکرارشونده و اساســی برای جامعه نیستند. بیشتر موضوعات 

پیش آمده، خیلی ساده اند و ممکن اســت اصاًل به آن ها توجه 
نکنیم اما در زندگی مان وجود دارند. مــن چیزی حدود 300 
پرونده را برای ساخت این ســریال خواندم. صادقانه بگویم که 
جذاب ترین موارد، همان موضوعات زمینی و عمومی هستند. 
موارد دیگر، موضوعات عموماً حادی هســتند که بیشتر گزاره 
خبری اند و زیبایی شناسی ندارند. چیزی از خرده فرهنگ ها در 
آن ها نیست. آن موارد بیش از آن که روی فطرت انسان تمرکز 
کنند روی امیال حیوانی تمرکز می کنند و بنابراین موارد حاد 
غیرانسانی هستند. سینمای ایران متأســفانه خیلی روی این 
موارد تمرکز می کند. البته نمی گویم نباید چنین باشد اما این که 

با این حجم به این موارد می پردازیم محل بحث است.
یا این که اصاًل سراغ مسائل دیگر نمی رویم.

دقیقاً. تالش ما این بود که جایی بایســتیم که کارمان نه به 
گزاره خبری تبدیل شود و نه به یک زیبایی شناسی صرفاً خام 
بسنده کند. سعی کردیم بین زیبایی شناسی و واقعیت رابطه ای 

برقرار کنیم.
یکی دیگر از نکاتی که به کار کمک کرده، بحث لحن 
است. بعضی از پرونده ها فضای ملتهب تری دارند و برخی 
دیگر در فضایی دوستانه تر حل می شوند. از طرف دیگر، 
گاه وسط بحث های ملتهب با ایده های کمیکی روبه رو 
می شویم که به فضاسازی کمک می کند. یک نمونه خوب، 
بازی با نام شهرام جعفری و شهرام جزایری در یکی از 
پرونده ها است. این تمهید در عین پیش بردن موضوع، 
فضا را هم تلطیف می کند. این تنوع لحن چگونه به دست 

آمد؟ از مرحله فیلمنامه در کار بود؟
در بازی گرفتن از بازیگرها فرآیندی چیده بودم که طبق آن 
پیش می رفتیم. نکته اول این بود که بازیگر باید شخصیت نقش 
را بشناسد و ابعادش را درک کند. برایم بسیار مهم بود که هر کدام 
از نقش ها روان شناسی خود را داشته باشند. خیلی تالش کردیم 
که تیپ نسازیم. بعد از این که به شــخصیت ها عمق دادیم، به 
همان حرفی می رسیدیم که تو زدی. یعنی در مورد لحن صحبت 
می کردیم. مثاًل بازیگر به این نتیجه می رســید که کاراکترش 
»بچه تهرون« اســت. این بچه تهرون بودن خرده فرهنگ هایی 

هم در دل خود دارد. از طریق آن، به لحن بازی می رسیدیم.
یعنی این جزییــات لحن متعلق به بعــد از نگارش 
فیلمنامه بود و برخــی از دیالوگ ها را خود بازیگران بر 
اساس آن پیش زمینه ای که ساخته بودید بداهه پردازی 

می کردند؟
بله. ولی نه توســط خود بازیگر و در لحظه. ما نه بداهه های 
سر صحنه بلکه بداهه های تمرین شده داشــتیم یعنی آن قدر 
تمرین می کردیم که شــخصیت و لحن در ناخــودآگاه بازیگر 
بنشیند. یکی از تعاریفی که در مورد »آقای قاضی« زیاد شنیدم 
و از آن لــذت بردم این بود که مخاطب احســاس می کند هیچ 
فیلمنامه ای نوشته نشده است. در صورتی که تک تک دیالوگ ها 
نوشته شده است. شما حتی با یک آوای غیرنوشتاری در این کار 
مواجه نمی شوید. ما سعی کردیم با تمرین های زیاد، شخصیت 
را وارد وجود بازیگر کرده و از ناخودآگاه بازیگر اســتفاده کنیم. 

گاهی اوقات مخاطب با خودآگاه بازیگر روبه رو می شــود یعنی 
می فهمد که بازیگر فالن جمله را به عنوان کاشت گذاشته تا بعداً 
آن را برداشت کند. من این ویژگی را از بازیگران می گرفتم. در 
مرحله بعد هم سعی کردیم به بازیگر کمک کنیم تا به موقعیتی 
توجه کند که شخصیت در آن قرار دارد. ترکیب شخصیت، لحن 
و موقعیت به نظرم باعث شده که وقتی سریال را نگاه می کنی، 
احساس کنی لحظاتی ســاخته شــده که در دل التهاب، فضا 

می تواند تغییر کند و باورپذیر به نظر برسد.
برای باورپذیر شدن شــخصیت اصلی، چه تصویر یا 
ویژگی هایی از شخصیت قاضی را برای بهزاد خلج مطرح 

کردی؟
بهزاد خلج زمان زیــادی را با قضات گذراند. بــا هم بیرون 
می رفتند. مثاًل به تئاتر یا رستوران می رفتند. به بهزاد گفتم به 
لحن، فرازوفرودهایی که قاضی در بیان کلمات دارد، توجه کند. 
بهزاد خلج اآلن کالژی از قاضی هایی اســت که می پسندیدیم. 
لحظه عصبانی شدنش شــبیه یک قاضی است، لحظه تکیه بر 
کلماتش شــبیه یک قاضی دیگر، بازی با دست، آواهایش و به 

همین ترتیب. بهزاد با استعداد خودش تمام این ها را درآورد.
بهزاد خلج:

 سعی کردیم قاضی را واقعی نشان دهیم
نقش آفرینی بهزاد خلج را می توان یکــی از غافلگیری های 
»آقای قاضی« دانســت. خلج که در آســتانه چهل سالگی وارد 
عرصه بازیگری شــد، نزدیک به یک دهه اســت کــه به عنوان 
بازیگر فعالیت می کند اما شــاید »آقای قاضی« را بتوان نقطه 
عطفی در مسیر بازیگری اش دانســت. او با این مجموعه نشان 
داد که می توانــد پیچیدگی های کاراکتر حساســی مثل یک 
قاضی را به شــکلی متقاعدکننده از کار در آورده و بار جذابیت 
یک مجموعه تلویزیونی را به دوش بکشــد. قابل انتظار است که 
از این به بعد نام بهزاد خلج را در تعداد بیشــتری از آثار نمایشی 
بشنویم. بازخوردهایی که مجموعه »آقای قاضی« کسب کرده و 
موفقیت بهزاد خلج، بهانه ای شد تا پای صحبت های او با روزنامه 
صبا نشســته و در مورد مســیری که تاکنون طی کرده است و 

پیچیدگی های بازی در نقش یک قاضی با او گفت وگو کنیم.
عالقه به حوزه نمایش و سینما از کجا در شما شکل گرفت؟

من در یک خانواده سینمایی بزرگ شدم. پدرم کارمند سالن 
ســینما بود. آن طور که خودش می گوید، کمی پس از تولد من 
تصمیم گرفت کار خود را ارتقا دهد. بعد از آن مدتی مســئول 
اصالح رنگ و نور استودیو فیلمساز شد و سپس به کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان رفت. همچنیــن در خانه مان دائماً 
با آپارات فیلم نــگاه می کردیم. خیلی از روزها هــم با پدرم به 
کانون پرورش فکری رفته، پشت صفحه موویال نشسته و فیلم 
و انیمیشــن نگاه می کردم. این عالقه در من ریشه دوانده بود. 
جالب است بدانید که مادرم از کودکی همیشه به من می گفت 
وقتی بزرگ شــوم گوینده خیلی خوبی شده و وارد صداوسیما 

خواهم شد.


