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نگاهـــــش...
دنیا خمامی: شخصیت های پیچیده، ساختار پیچیده ای 
دارند و »تکرار« در آن ها مشابه جهان واقعی کمتر 
در  اختیاراتشان  و  تصمیمات  که  چرا  می دهد  رخ 
به  و شبیه »تیپ« ها  دارد  متفاوتی  متفاوت، رنگ های  موقعیت های 
مکرر داشتن یک سری المان ها و رفتارها نمی رسند. وقتی که بازیگر 
به چیزی که ما ندیده ایم و صرفا شنیده ایم یا چیزی که خودش هم فقط 
خوانده و مشابهش را ندیده؛ خصلت های ریز یک شخصیت را به وجود 
بیاورد و بتواند عینیت ببخشد، حتما یک کاراکتر را از فیملنامه تا اجرا به 

»ماندگاری« رسانده است.

در سریال ها و آثار تاریخی »قهرمان« این طور تعریف شده 
بود که شخصی سلیم النفس و بدون اشــتباه در چالش با 
ضدقهرمان؛ یا مظلوم واقع می شود یا پیروز؛ و در این بین 
او نسبتا از اشتباه معصوم بود و همین خاصیت، قهرمانی اش 
را پررنگ و حتی اساطیری و دست نیافتنی می کرد؛ افرادی 
معموال خوش سیما، با صدایی رسا و آوازه ای بلند که معموال 
از فرط سپیدی واکنش هایی اغراق آمیز و حتی باورنکردنی 
دارند. این اتفاق مشــخصا اگر در زمان صدر اسالم و روایت 
تاریخ اسالم بیفتد وجه پررنگ تری پیدا می کند و به همین 
ســبب در زمان پخش »مختارنامه« منتظر بروز و ظهور 
همین شکل قهرمان بودیم که با یک شخصیت خاکستری 

مواجه شدیم. 
اغلب نقش های اصلی ســریال »مختارنامه« دارای پیکره 
و شــخصیت پردازی عمیق هســتند و همیــن آن ها را 
دوست داشتنی تر می کند و این شــخصیت پردازی درباره 
قهرمان اصلی قصــه یعنی »مختار ثقفی« بیشــتر دیده 
می شــود. یک قدم جلوتر از فیلمنامه نویســی و درست 
کردن ساختمان برای آدم های داســتان، این بازیگر است 
که می تواند درنهایت به آن شخصیت هویت بدهد و آن را 

ماندگار یا غیرقابل دوست داشتن بکند. 
ناگفته نماند در چندوجهی ســاختن ساختمان نقش 
برای »ضدقهرمان« نیز این اتفــاق، هم در فیلمنامه و 
هم در کارگردانی و بازیگری رخ داده است تا جایی که 
ممکن است یکی از کثیف ترین چهره های تاریخ عرب 
یعنی »ابن زیاد« را گاه با ترحــم هم بنگریم و چیزی 
شبیه هیوال و غول سیاه که غیرواقعی و غیرقابل باور 
است برای مخاطب ترسیم نمی شود و البته اطالعات 
الزم و بدون تحریف درباره یک ضدقهرمان دیگر هم 
به مخاطب داده می شــود تا درست تصمیم بگیرد، 
مثال در شرح »شمر« می بینیم و می شنویم که او 
تارک الصاله نبوده و نمازش را بموقع می خوانده و 
روزه داری را به جا می آورده است و اطالعات بسیار 
دیگری که از یک ملعون، واقعیت ملعون را نشان 

می دهد نه وجه شعاری و »کلید اسراری«! 
اما درباره قهرمان؛ در متن یک سری شاخصه 
برای نقش »مختار« وجود دارد که اگر روی 
کاغذ هم می خواندیم احتماال به نظرمان 
جذاب می آمد. فــردی که باید در جایی 
بموقع حضور پیدا می کــرده اما با یک 
غفلت خود را گرفتار یک پشــیمانی 
همیشگی کرده اســت، از آن خواب 
غفلت بیدار می شــود و حاال از یک 
جامانده افسرده، در پی حق طلبی 
و آرمانی که برای آن می جنگد به 
یک قهرمان و انتقام گیرنده بدون 
رأفت در برابر دشــمن تبدیل 

می شود. 
»مختــــــار« برخــالف 
قهرمان هــای گذشــته، 
چندوجهی است و حتی 
در عشق هم چندوجهی 
اســت و ایــن آرایش 
جذاب شخصیتی، او 
را به شدت پسندیده 
می کند. او با همسر 
اولــش طـــوری 
برخورد می کنــد 

که گویی درگیر یک عشق زودگذر شده و حاال چیزی از آن 
عاطفه پیشــین برای او نمانده و با زن دوم درگیر مناسبات 
عمیق عاطفی اســت تا جایی که حرف او برایش حجت به 
شمار می آید. خشونت در ذات این کاراکتر تعریف خاصی دارد 
اما دچار عطوفت با خلق است اما چنان خشونتی با دشمنان 
آل اهلل و امام حسین)ع( دارد که خود را از آن مهربانی و رأفت 

جدا و به شکل ترسناکی می رساند. 
وجه دیگر این شــخصیت کمال طلبی اوست؛ به حدی که 
بزرگ ترین ریسک ها را در مذاکره ها و نشست و برخاست ها 
و حتی سفرها دارد و حتی پایانی که می توانست برای او رقم 
بخورد به واســطه آن همه کمال طلبــی او به تراژیک ترین 
حالت اتفاق می افتد اما باعث نمی شود آن همه بلندپروازی 

در منتقم بودن او را فراموش کنیم. 
»ترس« یکی از آن مواردی اســت که در خیلی از لحظات 
سریال در این شخصیت شاهد بودیم که هم در بازی عرب نیا 
دیده می شــد، هم تعریف درســتی در فیلمنامه داشت. 
این که مخاطب یقین نداشــت که »مختار« به عنوان یک 
»پروتاگونیست« همیشه درست تصمیم می گیرد و واقعی 
بودن او به این ترتیب پیش می رفت که ما هم مثل خود او در 
تصمیم گیری دچار شک و دودلی بودیم که سرانجام غائله 
چه می شود که حتما همین، نتیجه شخصیت پردازی و بازی 

درست بازیگر است. 
وجوه قهرمان بودن او اما زیاد است که بیشتر از روی کاغذ در 
بازی عرب نیا دیده می شود؛ چیزی که یقینا داوود میرباقری 
با علم به آن ویژگی ها، بازیگر نقش »مختار« را انتخاب کرده 
اســت. اخم های او که جذبه خاصی به صورتش می بخشد، 
گام های بلند و قاطع، بازنمایی درست احساسات در صورت 
اعم از عشــق، نفرت، ترس، حسرت، عصبانیت و... و مهم تر 
از هر چیزی، پارامتر مهم چهره فریبــرز عرب نیا که قطع 
به  یقین او به درستی از آن استفاده می کند نگاهش است که 
بازی های در سکوت او را در »مختارنامه« تماشایی می کند؛ 
نکته ای که سال ها پیش در »سلطان« هم به جا گذاشت و 

ماندگارش کرد. 
اما یکی از نقاطی که برخی به میرباقری خرده گرفتند این بود 
که چرا او صدای این بازیگر را با دوبله به مرحله پخش نرساند؛ 
اشتباهی که هرگز میرباقری دچارش نشد و به درستی این 
تصمیم را گرفت؛ چرا که اگر تن به این تصمیم می داد دیگر 
واقعی بودن قهرمانش را نمی توانست تضمین کند و شمایل 
او بیشتر شبیه اسطوره های نمایشــی تکراری می شد که 
مخاطب خیلی باورش نمی کرد.)هرچند که می توان گاهی 
در صداگذاری برخی پالن ها به او ایــن خرده را گرفت که 
 ای کاش نفس در صدایش کمتر خودش را نشــان می داد و 

آزادتر ادای دیالوگ می کرد.(
اما در تالش عرب نیا برای رسیدن به این نقش، مفهوم دیگری 
نهفته است او پالت این شخصیت را کامل و مشخص با همه 
گره های آن برای خود ترسیم کرده و زمان طوالنی همراهی 
او با گروه در شرایط سخت و آنچه خود با عنوان پرواز روح از 
یک شخصیت واقعی به شخصیت نمایشی اشاره می کند و 
یا عبارتی که خود بازیگــر در گفت وگویی تلویزیونی به آن 
اشاره می کند که در پی سختی های این نقش چندین بار با 
فرشته مرگ مواجه شده است. زندگی کردن با نقش، واژه ای 
است که مکرر می شنویم اما کمتر در بازیگری می بینیم و 
عرب نیا این زیست با کاراکتر را با خود داشته و حتی بعضی 
از دوستانش می گویند برخی از وجوهات نقش »مختار« با او 
تا مدتی بعد از این تجربه هم همراه بوده است. این کارگری و 
عرق ریختن برای درآوردن این نقش عبوث و سرکش و البته 

دلیر و دوست داشتنی، هیچ وقت از یادمان نخواهد رفت.
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