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 بعد از »آخر بازی« 
افتادم در یک 
چاله؛ یک دخمه 
بزرگ و تاریک 
که وجه بيکاری و 
بى پولى اش مرا 
دیوانه مى کرد. در 
یک دخمه تاریک 
از بس که هيچ کس 
نبود داشتم نابود 
مى شدم. در حال 
از دست دادن 
همه چيزم ازجمله 
آرامش و اعصابم 
بودم. فقط در 
سوءتفاهم و عدم 
اعتماد به نفس 
زندگى مى کردم

»من« و »نقش« بود؟
مفصل اســت؛ هم از ناکامی دوران دانشــجویی، هم 
از زندگــی و دوران نوجوانی. من »آخر بــازی« را در 
کارنامه ام داشتم درحالی که تمام هم نسالن من وارد 
سینما شــده بودند و بالفاصله برایشان کار پشت سر 
هم فراهم می شد و دستمزد و هویت و تایید و تماشا 
و لبخند عمومی از جامعه می گرفتند، اما برای من این 
موضوع، دیر اتفاق افتاد. بعد از »آخر بازی« افتادم در 
یک چاله؛ یک دخمه بزرگ و تاریک که وجه بیکاری 
و بی پولی اش مرا دیوانه می کرد. در یک دخمه تاریک 
از بس که هیچ کس نبود داشتم نابود می شدم. در حال 
از دســت دادن همه چیزم ازجمله آرامش و اعصابم 
بودم. فقط در سوءتفاهم و عدم اعتماد به نفس زندگی 
می کردم. نمی توانستم کتاب بخوانم؛ حتی یک ثانیه 
هم آرامش نداشتم. فقط تنها فضیلتی که همراه من بود 
خود »جوانی« بود. وقتی جوان هستی، جوانی. امید به 
آینده به طرزی تو را می کشاند که اصال گریزی نداری 

جز این که موفق شوی.

فکر مى کنم همين کسری ها باعث شد شما 
صدای جماعتى بشوید که همين کسری ها 

را تجربه کرده بودند.
شاید. ولی آن شجاعت و فریاد از کالفگی به بعد از من 
منتقل می شد. آن جسارت یا بهتر بگویم آن جنون را 
نعره زدم. اما این در فیلم دوم و فقط در دو ســکانس 
دیده شــد و برای همین آن عصبانیت در نقش از من 

بیرون می زد.

بله و حتى گاهى »بوتيک« را بيشتر از نقش 
اصلى، با شما مى شناسند!

همین است؛ »بوتیک« امضا دارد و امضای آن منم. یقیناً 
فریادهای دنیای نعمــت اهلل در دهان کاراکتر مهرداد 
نوشته شده اســت. من زبان خیلی از این هم نسالن 
حمید نعمت اهلل را دوســت نــدارم. حمید نعمت اهلل 
به یک زبانی در ســینما دسترســی پیدا کرده که در 
»آرایش غلیظ« پیداست و یا در خود فیلم »بوتیک« 

دیده می شود. 

برای چه فيلم هایى باید کاری کرد؟
مثال در »سد معبر« باید کاری بکنی. اگر کاری نکنی 
جا می مانی. این فیلم متن خوبی دارد، کارگردانی عالی 
هم دارد اما محتاج تالش بازیگر اســت و باید کاری 

کنی. باید آدم آن قصه را بسازی و حرکت داشته باشی 
تا از فیلم جا نمانی. باید همه دیالوگ ها گفته شــود و 
ساختمانش به هم نخورد تا انسجام دچار مشکل نشود. 
یا در مواقعی رفتار از دیالوگ یا دیالوگ از رفتار جلو نزند 
و در هماهنگی کامل باشد. باید بازیگر صورت و دست 
و بدنش را در فیلمی مثل »سد معبر« کنترل و مراقبت 
کند تــا مجموعه باهم تبدیل به نقش شــود. ذهن با 
حافظه و بدن با دیالوگ و... همه باید باهم حرکت کنند. 
هیچ چیز نباید جا بماند چون فیلم جهان جامعه مند و 

محرکی دارد و سکونش در جای دیگری است.

شاید هم شما اغتشاش را نشان مى دهيد 
و سکونش در جامعه است که با سکوت به 

ایده اجرایى شده شما نگاه مى کند.
نه؛ موافق نیســتم. ایده، حرکت است؛ خالصه قصه، 
حرکت اســت؛ طرح اولیه، حرکت است؛ حتی پیدا 
کردن ســرمایه گذار و تهیه کننده، حرکت است؛ بعد 
از آن دکوپاژ، حرکت است و... پس از همه این ها، حاال 

دیگر بازیگر هم باید حرکت کند.

شما از فيلم هایى مثال زدید که در آن همه 
چيز ســر جایش بود اما به نظر مى رسد 
شما با کارگردان هایى هم کار کرده اید که 
فيلمشان خوب نبوده و اصطالحا درنيامده 
و این وظيفه به تنهایى به بازیگر که شما 

بودید رسيده است.
بله و آنجا سعی کرده ام خودم، به خودم کمک کنم.

یعنى طوری اســت که مخاطب از سينما 
بيرون مى آید و مى گوید فيلم چيزی نداشت 

فقط بهدادش خوب بود!
گاهی بله. در آنجا سعی کرده ام کار بازیگری را انجام 
دهم چون بازیگر می توانــد در دل یک کار، خودش 
مستقل و هنرمندانه باشد. سینما همین هست وقتی 
فیلم »طوقی« علی حاتمی را می بینید با دیالوگ های 
علی حاتمی آشــنا می شــوید، علی حاتمی جهانش 
مشــخصا یک ســینمای ایرانی-فرهنگــی و بومی 
منحصربه فرد است. او ســرش با خودش خیلی گرم 
است و اصال به ســینماهای دیگر بی توجه است. اما 
در نمونه ای دیگر مثل »قیصر« به ســینماهای دیگر 
بی توجه نیست و اتفاقا موثر از ســینمای روز است و 
اصال آن کارگردان)مســعود کیمیایی( حواسش به 

سینمای جهان اســت، فریدون گله هم همین طور 
اما علی حاتمی خالف این دو خیلی ســرگرم جهان 
خودش است. در آکسســوار هم این را می بینید، در 
دیالوگ ها این را متوجه می شوید؛ ممکن است بگویید 
این نثر من درآوردی اســت اما دیگر به جایی رسیده 
که تبدیل به تالیف شده است. اما حرفم حاال به جای 
دیگری می رسد که منظور نظر است. می خواهم بگویم 
در همین ســینمای حاتمی، فیلمی وجود دارد به نام 
»طوقی« که دیگر فقط کارگردان دیده نمی شــود؛ 
بازیگر خودش را از آن فیلم جدا می کند. سکانسی است 
که بهروز وثوقی با حالت مستی جلوی آیینه نشسته و 
اقرار و اعتراف می کند؛ یک مونولوگ بی نظیر با بازی 
بی نظیر از او می بینیم. اصال این بازی را شــما جایی 
سراغ دارید؟ شما بهروز وثوقی را با این که دیالوگ های 
علی حاتمی را می گوید، در لوکیشن علی حاتمی است 
و لباس هــای کاراکتر علی حاتمــی را به تن می کند 
می بینید، اما بازی خودش با امضای خودش را انجام 
می دهد. اصوال در زمان قدیم،  بازیگران سکانس های 
مورد عالقه خودشان را به کارگردان پیشنهاد می دادند 
و کارگردان ها موظف بودند که یک سکانس مورد عالقه 
او را هم بگیرند و داخل فیلم بگذارند. شما مي دانید این 
صحنه در »طوقی« پیشنهاد خود بهروز بوده است؟ 
درخشش اش آدم را کور مي کند به اضافه صدا و دوبله 
معجزه آسای جلیل وند. الغرض، بازیگر سهم کار خودش 

را در ایفای نمایش جلو دوربین دارد.

چه نکته جالبى در فيلم های گذشته وجود 
داشته که بازیگران مى توانستند خودشان 
در هر فيلم سکانسى با ميل خودشان اضافه 

کنند. چقدر وسوسه برانگيز!
بله؛ اما حاال دیگر در این جهان ناپویا و مرده که اســم 
آن را سینما گذاشته ایم آن جریان شکل خودش را از 
دست داده است. آن سینما مرده و چهل سال است که 
آن نوع فیلم ها وجود ندارند. مثل نانوایي، تماشاگران 
می رفتند آن چیزی را که می خواستند در سینما طلب 

می کردند و فراهم بود. 

به نظرم مى آیــد در کارهایتان »آرایش 
غليظ« چيز دیگری است.

او دیوانه ترین کاراکتر تاریخ سینماست، »مسعود« در 
»آرایش غلیظ« را می گویم. دیوانه تر از او کسی وجود 
دارد؟ اما برای این که به این لحظه شــاعرانه در »قصر 
شیرین« هم برسم خیلی زمان طول کشید. رنج هایم را 

هرگز فراموش نمی کنم.

چيزی هست که نباید درباره شما و همان 
تاثيرگذاری یادمان بــرود؛ این که تاثير 
شما با جنون و جسارت بوده چه در بازی 
چه در پرچمداری نســل تان، اما چيزی 
که بيشــتر از این جنون باید دیده شود، 
صبر اســت؛ صبری که انگار در شما یک 
نقيصه است اما نمى شود انکار کرد. وقتى 
سکوت مى کنيد و بيست سال صبر مى کنيد 
اما نقش غبطه برانگيــزی مثل »جالل« 
در »قصرشيرین« به پســتتان مى خورد. 
ای کاش این صبر بيشتر متجلى مى شد و 

این قدر درونى نبود.
بله؛ دوســت دارم اینجا از چند نفر تشکر کنم؛ هادی 
حجازی فر، محسن قرایي و سعید سهیلی که اجازه داد 

از کار او به فیلم میرکریمی بروم.

حجازی فر هم بازیگر خوبى است!
هم بازیگر خوبی است، هم هنرمند خوبی است. باسواد 

   مجله   تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره نخست  

  مرداد 1398

آیا با همه این ها مى شود شــما را بازیگر صاحب سبکى 
بدانيم، مثال رونالدو در فوتبال فارغ از کار تيمى، تکنيکش 
را به رخ مى کشد، مثل شما که گاهى در بعضى فيلم ها شاید 
از حرکت تيمى خودتان را بيرون مى کشيد که تکنيک تان را 

نمایش بدهيد.
البته من در خدمت تیم هم بودم ولی جایی حس می کردم که تیم از من جا 
مانده  و از آنجایی که می دانم که یک بازیگر به صورت فردی هم سهم دارد و 
سهم فردیت نیز مهم است. خودم برای نجات نقش وارد عمل می شدم)با 
»تکنیک«(. گاهی ممکن بود که فیلم هایی که بازی می کردم قالبش به 
هیچ جا بند نشود. پس در زمان تماشا، قالب اجرای بازیگری اش حداقل 
برای لحظه ای باید اتصال پیدا می کرد اما فیلم هایی هم بودند که نیازی به 
این فردیت نداشتند چون همه چیز سر جایش بود مثل »آرایش غلیظ« یا 
حتی مثل فیلم »خانه دختر« که هدفش را درست نشانه می گیرد. »خانه 
دختر« فیلم خیلی خوبی بود اما من و شــهرام شاه حسینی در روزهای 
توقیف فیلم، گرفتار بودیم. »آرایش غلیظ« هم فیلم خیلی خوبی بود. 

اصال حمید نعمت اهلل هر کاری کند درست است.
او آنقدر می داند که اگر بد هم بازی کنی بازی ات خوب است! چون او مسیر 
خیلی چیزها را می داند؛ از دکوپاژ تا آدم ها و لوکیشن ها. اصال اگر تا حدی 

دیالوگ هایش را بدانی و حفظ کنی و بگویی، حتی بد هم بازی کنی، اما 
چیزی با بد بازی کردن تو خراب نمی شود، چون همه چیز در جهان حمید 
نعمت اهلل شش دانگ است. او کسی است که زبان پویای سینما را حفظ 
می کند و حتی اگر فیلمش بد دربیاید باز زبان سینما را می داند چون او 
حمید نعمت اهلل است. برای همین است که می گویم برای برخی فیلم ها 

الزم نیست کاری بکنی.


