
نوظهور

بازی کردن در نقشی که یک سیر تحولی 
را طی می کند و باید حتی مخاطب را در 
این مرز نگاه دارد که می خواهد بازی کند 
یا واقعا تغییر کرده نیاز به بازی زیرپوستی 
دارد که این از دل فیلمنامه بیرون نمی آید 
و به شــدت به توانایی بازیگر مربوط 
می شــود. فارغ از کار، در خلوت چقدر 
تمرین داشتید تا بتوانید روی صورت و 
اکت ها طوری تســلط داشته باشید که 
نقش به درستی و غیرقابل حدس در آید؟

همانطور که آقــای توفیقی و آقــای عنقا در 
مصاحبه ای که با آقای جیرانی داشــتند اشاره 
کردند، فیلمنامــه  تقریبا روزانه به دســتمان 
می رســید. بنابراین فرصت دورخوانی زیادی 
از روزهای قبل و تمرین هایــی که بخواهم در 
خلوت برای خودم داشته باشم نبود ولی دلیل 
بازی زیرپوســتی مورد اشاره شــما این است 
که هدایت کارگردان به شــکلی بود که خیلی 
کامل به حســی که در آن لحظه و ســکانس 
نیاز بود می رسیدم. بســیاری از این اکت ها در 
تمرین هایی که جلوی دوربیــن و برای آقای 
توفیقی انجام می دادم ناخودآگاه در می آمد و 
ایشان بازی ام را متعادل یا کم و زیاد می کردند؛ 
همه  این موارد به این معنی است که کارگردان 
بسیار روی من تاثیرگذار بود و تمرین هایی که 
نزدیک ضبط پالن می گرفتیم بــه بازی ام بار 

خیلی بیشتری می داد. 

این نقش و حاشیه های آن این قابلیت 
را داشــت که بتوانید از این فرصت 
استفاده کنید و در فضای مجازی به 
سمت تثبیت بیشتر در ذهن مردم قدم 
بردارید و بعــد از آن از طریق صفحه 
شخصیتان به بسیاری از اهداف دیگر 
هم برسید اما به نظر می رسد که این 
انتخاب شما نیست؛ از شما خواسته 
شده که اینطور باشید و یا شخصیت 
پرســروصدا و برونگــرا بدین معنا 

ندارید؟
مــن شــخصیت درونگرایــی دارم. در فضای 
مجازی حضور دارم و پســت ها را نگاه می کنم 
ولی اینطور نیســتم که بخواهم به آن صورت 
فعالیتی داشته باشــم و چنین کارهایی انجام 
دهم. من حتی صفحه  اینســتاگرامم را زمانی 
باز کردم که در تئاتر »قصــه ظهر جمعه« کار 
می کردم و خانم نســیم ادبی کــه کارگردان 
کار بود، قصد داشــت عکس ها را منتشر کند 
و بازیگرانش را معرفی و تگ کند؛ در نتیجه از 
من خواسته شد این صفحه را بسازم تا بتوانند 
من را هم داشته باشــند. این شد اولین حضور 
من در فضای مجازی بود و قبل از آن فعالیتی 
نداشــتم. بنابراین با توجه به شخصیتی که از 
خودم می شناسم و درونگرایی و مواردی مثل 
این، خیلی سعی می کنم که همه چیز در تعادل 

باشد و در چارچوب کار بگذرد. 
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در سینمای ایران و  در سینمای جهان به 
محض اینکه بازیگری شاه نقشی را در 
ابتدای مسیرش بازی می کند، مخاطب 
را چنان پرتوقع می کند که بازیگر را از آن 
همه زیر ذره بین بودن به یک سرخوردگی 
می رساند. چقدر از این مساله واهمه دارید 
و چقدر از اظهار نظر دیگران رها هستید و 

کار خودتان را می کنید؟
حتــی در دوره  فیلمبــرداری نظراتــی را 
می شنیدم و از زمانی هم که پخش »آقازاده« 
شروع شد و همه کار را دیدند، نظرات متفاوتی 
راجع به من داشتند. اینطور نبود که بخواهم 
خودم را کامال درگیر این  نظرات کنم اما سعی 
می کنم نقش هایی که به من پیشنهاد می شود 
را بررسی کنم و آن هایی که حرفه ای هستند 
را انتخاب کنم. ولی قطعا حرکت در این مسیر 
واهمه دارد چرا که هنوز کم تجربه هســتم و 
از طرفی چون به قول شــما شــاه نقش بازی 
کرده ام، پس حتما ادامه  راه ترس بیشــتری 
برایم دارد. ولی خوشــبختانه االن کسانی را 
دارم که در این راه به مــن کمک  کنند. من با 
آقای عنقا و آقای توفیقی مشورت می کنم که 
بتوانم این مســیر را بدون ترس و با قدم های 
محکم تری بردارم تا از بــی ثباتی هایی که به 
دلیل کم تجربگی اجتناب ناپذیرم ممکن است 
به وجود بیاید کاسته شــود و کمتر مشکلی 

برایم پیش آید.

 پریسا سادات خضرایی: »من در تمام این مدت در رشته ای درس 
خواندم که چیز دیگری بود و به یکباره تصمیم گرفتم تا رویایی که از 
کودکی داشتم، یعنی هنر و بازیگری را دنبال کنم«؛ شاید بهترین جمله 
برای معرفی پردیس پورعابدینی همین باشد. بازیگری که در نخستین تجربه  تصویری خود 
در نقش راضیه خوش درخشید و بازی او مورد تحسین قرار گرفت. او با این نقش به عنوان 
یک چهره  جدید به سینما و تلویزیون معرفی شد و یکی از بهترین بازی ها را در سریال 
»آقازاده« ارائه داد. شخصیتی که از زمان پخش و انتشار این مجموعه جای خودش را در دل 
و ذهن مخاطب باز کرد و خیلی زود شهرتش را به دست آورد. او با ورود به این عرصه و در 
اولین کار خود این شانس را داشت تا بازی در کنار بزرگان و پیشکسوتان حرفه  بازیگری را 
تجربه کند. راجع به نقشی که در سریال »آقازاده« ایفا کرده  و همچنین مسیری که در پیش 

گرفته با او به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه آن را می خوانید. 


