
چهره نو

اولین باری که کشــف شدید و حس 
کردید کسی متوجه پتانسیل های شما 
شده، از اعضای خانواده خودتان بود یا 

دوستان بود؟
در بچگی شــاید پدر و مــادر و عموهایم بودند 
اما به صورت جدی تر مربــی تئاترمان در دوره 
راهنمایی بود. من و دو نفر از دوســتان نزدیکم 
نسیم سلیمان پور و محمدحسین توحیدی در 
شیراز یک گروه تئاتری به اســم »میتوس« را 
بنا نهادیم و خیلی از این گروه بیرون آمدند که 
به نوعی کشف کننده استعدادهای هم بودیم. من 
و حسین توحیدی سال های سال کنار هم تئاتر 
کار کردیم. نســیم و نیما سلیمان پور هم که در 
زمینه بین المللی کار می کند نمایشنامه هایی به 
اسم »خرگوش سفید، خرگوش قرمز« و »نسیم« 
را نوشــت و اجرا کرد که در حال حاضر یکی از 
موفق ترین نویســنده ها و کارگردان های خارج 
از ایران اســت. اما درکل و به صورت دقیق فکر 
می کنم اولین باری که به صورت تقریبا حرفه ای 
کشف شدم توسط معلم تئاترمان در مدرسه بود.

در خانواده شــما چقــدر به پرورش 
استعداد و استعداد های فرزند توجه 

می شد؟
مثل هر خانواده، پدر و مادر من هم وقتی عالیق 
مرا که در کودکی در زمینه مهندسی بود دیدند، 
هم احترام گذاشتند و هم همراه بودند؛ چه درباره 
من، چه درباره خواهرم. در هر مرحله وقتی که 
تغییر فاز می دادم و از این شــاخه به آن شاخه 

می رفتم هم حمایت می کردند.

به قول شما افرادی که از این شاخه 
به آن شاخه می روند حتما استعدادی 
را در درون خودشان پیدا می کنند، اما 
این احتمال وجود دارد که هر بار نتوانند 
موفق شــوند یا چیزهای زیادی را از 
دســت بدهند و از نقطه صفر شروع 
کنند؛ برای شما چند بار این اتفاق افتاد 

که مجبور شوید از صفر شروع کنید؟
این از صفر شروع کردن برای من تقریبا 2-3بار 
اتفاق افتاد. خواســتم حیطه شغلی مهندسی 
را بعد از اتمام درســم پیگیری کنم اما به جایی 
نرسید. به خارج از کشــور سفر کردم و تصمیم 
داشتم بمانم اما نتوانستم با محیط سازگار شوم، 
برگشتم و دوباره از صفر شروع کردم. به هر حال 
برای هر کســی این اتفاقات پیش می آید که به 

نظرم خوب و الزم است.

ولی به هرحال این از صفر شــروع 
کردن ممکن است گاهی باعث سقوط 
هم بشود و این احتماال نشان از روحیه 

جنگجویی شما دارد. 
بله؛ چون من در این موضوع پدرم را الگوی خودم 
قرار دادم. وقتی می دیدم او هم در شرایط سخت 
زندگی، چندین بار از صفر شروع کرد و توانست 
خود و خانواده اش را جمع کند به خودم می گویم 
که چرا من نتوانم و بنابراین این ریسک را می کنم 

و خودم را هل می دهم به ســمتی که مطمئن 
هســتم برایم تجربه خوبی به همراه دارد ولو با 

شکست همراه باشد. 

در حوزه بازی چند ســالی است که 
اســتعداد، حــرف اول را نمی زند و 
چیزهای دیگری مثل فضای مجازی 
و پررنگ شدن های یکباره و ارتباطات 
خارج از صحنه، بیشتر تعیین تکلیف 
می کنند؛ شــما فکر می کنید که این 
موضوع و همه گیر شدن آن به صالح 

هنر است؟ 
امثال مــن که تعدادشــان هم کم نیســت در 
شــهرهایی غیر از تهران فعالیت می کنند. اگر 
بخواهم درباره خودم بگویم ماجرا این است که 
تقریبا بیست سال است که تئاتر کار می کنم ولی 
دیده نشده ام چون پتانسیل شهرهای کوچک تا 
حدی است و تا همان حد باال می آیی و دیگر جای 
رشدی وجود ندارد و اگر بیشتر از آن را بخواهی 
فقط در جا زدن می شود. تصور من این هست که 
برای پیشرفت، رشــد و بیشتر دیده شدن حتما 
باید به تهران یا شــهرهای بزرگ تر آمد که این 

موضوع مایه تأسف است.

شــما بــا یــک تخصــص بــه 
سرانجام نرسیده خواستید خودتان 
را در فضای مجازی مطرح کنید و این 
دقیقا خالف کســانی است که بدون 
تخصص به یکباره در این فضا دیده 

می شوند. 
من سال هاست تئاتر کار می کنم و دیده نشده ام 
اما به واسطه فضای مجازی یک شب دیده شدم 
و بعد از آن خیلی ها تحقیــق کردند و متوجه 
شدند که تجربه تئاتری و جوایز متعدد تئاتری 
دارم. حرف من این است که اگر کسی به واسطه 
فضای مجازی دیده شــد کار اشتباهی است و 
نباید قضاوت کرد. اگر کســی به واسطه فضای 
مجازی دیده شــد باید دید چنــد مرده حالج 
است. از او اجرا دید و در آن زمان قضاوت کرد. 
این جا برای اولین بار می خواهم از کسانی گالیه 
کنم که تعدادشــان اندک است و منظور نظرم 
همه نیستند. زمانی که پای من به تئاتر تهران 
باز شد بعضی از دوستان که فکر می کنند تئاتر 
ارث پدری یا مادری خودشان است یا در سلطه 
خودشان است برخورد مناسبی نداشتند چون 
تصور می کنند نباید کســی از بیرون وارد آن 
شــود، این موضوعات برای مــن جای تعجب 
داشت چون کسی که وارد این وادی ها می شود 
نه قرار است جای کسی را پر کند و نه قرار است 
جای کســی بنشــیند. در تئاتر به شرط وجود 
اســتعداد و توانایی، جا برای همه هست. آن ها 
بدون این که کاری از من دیده باشــند شروع 
کردند به موضع گیری ها و حمالت که برای من 
تعجب آور بود. من از همین جا به این دوستان 
اعالم می کنم اگر احســاس تنگی جا می کنند 
پیاده شــوند چون من حاالحاال ها قصد پیاده 
شدن ندارم.)می خندد( خداراشکر این درباره 

دنیا خمامی: دیگر دوره ای که بتوان با قاطعیت گفت هر کسی که 
از فضای مجازی باال می آید و دیده می شود یک شبه معروف شده، 
شانس آورده و استعداد خاصی ندارد، گذشته است و حاال برخی 
از افراد که فضای مجازی، آن ها را درشت جلوه می دهد و آن ها به 
شهرت می رسند، خودشان پیش از این، استعدادی نشکفته بودند که سال ها 
ممارست کرده اند و این فرصت فقط ابزاری بوده که در اختیار آن ها قرار گرفته 
است. یکی از این افراد، سهیل مستجابیان است که سال ها در تئاتر شیراز و تهران 
کار کرده اما دیده نشده و فنون متفاوتی را بلد است که درنهایت با یکی از استعدادها 
که خودش آن را سرگرمی می داند به مردم شناسانده می شود و وارد حیطه جدی 
کار بازیگری می شود. مستجابیان در انتظار اکران فیلم »بی حسی موضعی« به 
کارگردانی حسین مهکام است و این شب ها نیز در نمایش »بداهه« به کارگردانی 
آروند دشت آرای حضور دارد. این گفت وگو با موضوع تاثیر استعدادها و فرصت ها بر 

زندگی کاری هنرمندان است که نتیجه اش را می خوانید. 

با سهیل مستجابیان درباره استعدادهای ذاتی و نقش آن ها در پیشرفت

2-3 بار از صفر شروع کردم
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