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کاوه خداشناس در گفت  وگو با »صبا«  : 

از  تکرارگریزانم 

ســریال »برادر« از آی فیلم انگلیسی با دوبله 
پخش شده اســت، تاکنون کاری از خودتان با 

دوبله از  آی فیلم دیده اید؟
بله. دقیقاً یادم نیست چه سریال هایی بودند، اّما 
برخی از کارها را با دوبله دیده ام. به نظرم دوبله 
سریال ها و پخش آن ها در کانال های فرامرزی 
اتفاق خوبی اســت. اّما این که تا چه اندازه این 
سریال ها تماشاگر داشته باشند، موضوع دیگری 
است. به نظر می رسد که کیفیت دوبله ها خوب 
است. فکر می کنم، هدف از دوبله هایی که انجام 
می شود این است که مضمون به خوبی منتقل 
شود. اّما در زمینه احساسی هم باید تالش شود 
که حس ها به خوبی منتقل شوند. اگر این کار 
در  آی فیلم مورد توجه قرار  گیرد، خیلی خوب 

است. 
به لحاظ احساسی دوبله چه حسی برای بازیگر 

به وجود می آورد؟
به طور کلی، وقتی می بینی که یک نفر به جای 
تو و به زبان دیگری صحبت می کند، احساس 
هیجان انگیزی داری و این موضوع جذاب است.

سریال »برادر« چطور از آب درآمد؟ از نتیجه 
کار راضی بودید؟

»برادر« سریال خوب و پرمخاطبی شد. این کار 
مورد اســتقبال قرار گرفت و وقتی مردم کار را 
دوست داشته باشند، یعنی این که نتیجه کار 
خوب و مثبت بوده اســت. وقتی کاری مورد 
استقبال عمومی قرار می گیرد، خستگی از تن 
بازیگران و عوامل بیرون می رود و خدا را شکر در 

سریال »برادر« این اتفاق افتاد.
به نظرتان این سریال توانست در زمینه حمایت 
از تولید ملی تأثیر ملموســی در جامعه داشته 

باشد؟
کارهای فرهنگی به طور کلی می توانند تأثیراتی 
در جامعه داشته باشند. اّما فکر می کنم، تأثیر 
این سریال خیلی زیاد نبود. شاید دلیلش این 
اســت که واقعاً زور این طــور برنامه ها به این 
مسائل و مشکالت اجتماعی نمی رسد. به نظر 
می رسد باید کارها به گونه دیگری تولید شوند و 

کاوه خداشــناس، متولد 5 آبان 1359 در تهران اســت و در زمینه های مختلف 
ازجمله بازیگری و کارگردانی فعالیت می کند. نگاهی به بیوگرافی او نشان می دهد 
که در خانواده ای هنرمند و موسیقی دوســت به دنیا آمده و بزرگ شــده است. 
خداشناس در سریال »برادر« که رمضان سال95 از شبکه دوم سیما پخش شد، 
در نقش شــاگرد »حاج کاظم پهلوان« حضور داشت. به بهانه مرور مجموعه های 
تلویزیونی و پخش آن ها در شــبکه های  آی فیلم به عنــوان جدیدترین انعکاس 
از بازی کاوه خداشــناس با او گفت وگویی داشــته ایم کــه در ادامه می خوانید.

شهربانو جمعه پور

گفت و گو

فرهنگ سازی بیشتری در این زمینه ها صورت 
گیرد. شاید نگاه عمیق تری باید به مسائل داشته 

باشیم و تالش بیشتری بکنیم.
نقاط قوت سریال »برادر« به نظر شما چه بود؟

مهم تریــن نقطه قوت ســریال ایــن بود که 
پشت صحنه حرفه ای و خوبی داشت. هیچ تنشی 
در این کار وجود نداشت و همین موضوع باعث 
شــد که در جلوی دوربین هم اتفاقات خوبی 
بیفتد. به نظر من، آرامشی که در پشت صحنه 
کار حکمفرما بود، به بینندگان هم منتقل شد 
و به همین دلیل مردم کار را دوســت داشتند 
و دیدند. البته باید تأکید کنم که پشت صحنه 
آرام و بدون تنش موضوع ســاده ای نیســت. 
ایجاد چنین فضایی آســان نیست و باید یک 
تیم حرفه ای سر کار باشند تا چنین شرایطی 

ایجاد شود. 
»برادر« یک سریال مناسبتی بود که باید در ماه 
مبارک رمضان پخش می شد. بازیگران زیادی 
در آن حضور داشــتند، لوکیشن های متنوعی 
طراحی شده بود و سکانس های متعددی گرفته 
شد. مدیریت چنین پروژه ای کار آسانی نیست 
اّما دست اندرکاران این سریال ازجمله کارگردان 
و دیگر عوامل اصلی توانستند به خوبی اوضاع 
را مدیریت کننــد و کار را بموقع و باکیفیت به 
پخش برسانند. به طور کلی، در این سریال همه 
کارها در یک فضای دوستانه و خوب انجام شد. 
از قصه مردم پســند این سریال هم نباید غافل 
شد. داستان طوری بود که مردم با آن ارتباط 
برقرار کردند و دوستش داشتند. این داستان 
هیجان خاص خودش را دارا بود؛ هم جنبه های 
عاشــقانه و عاطفی داشــت و هــم در مورد 

دسیسه ها و مشکالت اجتماعی حرف می زد.
در بین کارهایی که انجام داده اید، به این سریال 

و بازی خودتان چه نمره ای می دهید؟
به این سریال و کار خودم نمره خوبی می دهم. 
مهم ترین ویژگی یک کار خوب این اســت که 
بتواند مخاطبان را پای تلویزیون بنشاند و آن ها 
را جذب کند. سریال »برادر« توانست این کار 

را بکند و بــه همین دلیل بــه آن نمره خوبی 
می دهم. البته خاصیت همه کارها این اســت 
که می توانند بهتر از این هم ساخته شوند، اّما با 
توجه به امکانات و زمانی که داشتیم، به نظرم اثر 

خوبی ارایه شد و نمره خوبی گرفت.
سریال های مناسبتی و بازی در آن ها چه شرایط 

و ویژگی هایی دارد؟
سریال های مناسبی شــرایط خاص خودشان 
را دارنــد. در برخی زمان ها ماننــد عید نوروز، 
ماه رمضــان و... مردم عادت دارند که بیشــتر 
پای تلویزیون بنشینند و کارها را دنبال کنند. 
بنابراین، یکی از ویژگی های کارهای مناسبتی 
این است که احتمال دیده شدنش بیشتر است 
و مردم آن ها را دنبال می کنند. در شرایط فعلی 
که مردم تمایلی به دیــدن کارهای تکراری و 

بی کیفیت ندارند، مناسبت های خاص فرصت 
مناسبی است تا کارهای خوب را به مخاطبان 
عرضه کنیم و آن ها را پای تلویزیون بنشانیم. 
البته در کارهای مناسبتی معموالً بحث کمبود 
زمان مطرح اســت. زیرا کارها بایــد در زمان 
مشخصی روی آنتن بروند. از سوی دیگر، اغلب 
در کارهای مناسبتی شــتاب زدگی به وجود 
می آید که بر کیفیت کار هم تأثیر می گذارد، اّما 
در سریال »برادر« با مدیریتی که اعمال شد، کار 

به خوبی صورت گرفت.
چطور به این کار دعوت شدید؟

من با آقای افشــار در سال85 در سریال »پول 
کثیف« همــکاری داشــتم. از ســوی دیگر، 
ایشان و دیگر عوامل سریال »برادر« را از قبل 
می شناختم و جزو دوستان قدیمی من هستند. 

بنابراین وقتی مرا برای کار در سریال »برادر« 
دعوت کردند، از آن استقبال کردم. 

متأسفانه قبل از این که در سریال »برادر« بازی 
کنم، مجبور بــودم کارهــا را رد کنم. دلیلش 
تکراری بــودن نقش ها و قصه ها بــود. به طور 
کلی، تمایل ندارم در نقش های تکراری حضور 
داشته باشم. ترجیح می دهم کار نکنم، اّما نقش 

تکراری هم نداشته باشم. 
 نقشی که در ســریال »برادر« ایفا کردید چه 

جذابیت هایی برایتان داشت؟
این نقش نه مثبت بود و نه منفی، همین موضوع 
باعث جذابیت نقش می شد. من در این سریال 
ایفاگر یک نقش خاکســتری بودم که گاهی 
اوقات شــیطنت هایی می کــرد. کاراکتر ابعاد 

متنوع و مختلفی داشت که برایم جذاب بود.


