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سعی کردم آن انرژی 
و انگیزه ای که از 
بازی جلوی خانم 
کریمی می گرفتم را با 
این اضطراب همراه 
کنم تا بتوانم بر آن 
غلبه کنم. در واقع 
سعی می کردم بُعد 
مثبتش را ببینم که 
این استرس بتواند به 
من کمک کند تا کاری 
که باید جلوی دوربین 
و خانم کریمی انجام 
می دادم را درست 
انجام دهم

در میان رده سنی شما صف 
ســنگینی از بازیگر قرار دارد که 
شاید بسیاری از آن ها چند تجربه 
از شما بیشتر داشــته باشند و 

احتمال گاردگیری بعضی از آن ها 
در ادامــه و برای حضور شــما در 

نقش های اصلی وجود داشته باشد؛ 
به این موضوع فکر کرده اید؟ اهل رفاقت 
و ارتباطات با هم سن و ساالن خودتان در 

این فضا هستید؟
بله، چرا که نه. من خوشبختانه فعال به آن صورت 
گارد شدیدی ندیده ام و خیلی از همکاران به من 
محبت داشــتند و به محض اینکه پخش سریال 
»آقازاده« شروع شد تبریک گفتند و انرژی خوب 
دادند. من مشکلی با رفاقت و ارتباطات ندارم و قطعا 
این اتفاق می افتد چرا که به هر حال ما در فضایی 
کار می کنیم که همه چیز به صورت تیمی پیش 
می رود و حتما از رفاقت و ارتباطات در چارچوب 

کاری استقبال می کنم. 

نسل شما نسلی اســت که هم ساده تر 
تصمیــم می گیرد و هم خیلــی ملزم به 
حفظ برخي از چارچوب ها نیســت؛ این 
قاعده ای نیســت که بتوانیم کلی درباره 
همه هفتادی ها بگوییم اما حرفی است که 
بسیار درباره قاطبه این نسل رایج است. 
شما چقدر خودتان را به لحاظ شخصیتی 
یک دهه هفتادی می دانید و قاعده گریزی 

و رهایی در خودتان می بینید؟
 می شــود گفت هر دهه  تجربیات خــودش را در 
زمینه های مختلفی که کسب کرده به دهه ی بعدی 
منتقل می کند؛ دهه ی شصت به هفتاد، هفتاد به 
هشتاد و ... دهه های قبل هم به همین شکل بود. 
اما ما نمی توانیم خیلی کلــی به آدم های این دهه 
نگاه کنیم و همه را با هم قضاوت کنیم. بخشی از 
حرف شما و این دسته بندی ای که کرده اید درست 
است ولی من می گویم همه  این ها با هم تاثیرگذار 
 است. در واقع تمام افراد یک دهه با هم روی جامعه، 
زمینه های مختلف هنری از جمله سینما و مواردی 
مثل ایــن تاثیر می گذارند؛ ولــی می توانم بگویم 
به شــخصه به این دلیل که درونگرا هستم، سعی 
می کنم همه چیز را در یــک چارچوب و تعادلی 
پیش ببرم که این رهایی را نداشته باشم و با توجه 

به شخصیتم اصوال این مساله را در خودم ندارم.

این قاعده ای که در ســوال قبل راجع به 
آن حرف زدیم در مناسبات با کارگردان و 
تهیه کننده هم دیده می شود و نسل جدید 
دوست دارد که پیشــنهادات خودش را 
در بازی و کاراکترش داشته باشد؛ شما 
در نقش راضیه چقدر اهل دخالت یا اهل 
مماشات در فیلمنامه بودید و چقدر این 
فرصت به شما داده می شد؟ نکته ای بود 
که با پیشنهاد شــما در نقش تغییر داده 

شده باشد؟
من یکباره به نقش راضیه نرسیده ام، قدم به قدم 
توانستم الیه های شخصیت را بشناسم و با او آشنا 

شوم و چون تنها کســانی که از کلیت فیلمنامه 
و خروجی کار به صورت جزئی خبر داشــتند 
کارگردان، تهیه کننده و نویســنده  
کار بودند؛ بنابراین راهنمایی های 
آن ها باعث می شد بتوانم در لحظه 
حس آن ســکانس را در بیاورم و 
یا آن جنس از بــازی را ارائه دهم. 
بنابراین اینطور نبود کــه بخواهم به صورت 
مستقیم و ســر سکانس برای شــخصیت خودم 
پیشنهاد بدهم اما سر صحنه با کارگردان مشورت 
و صحبت زیادی می کردم تــا آن چیزی که باید 
در سکانس به نمایش گذاشته شود اتفاق بیفتد. 
آنطور هــم نبود که بخواهم تغییــری ایجاد کنم 
و یا پیشــنهادی بدهم که کل آن فضا یا سکانس 
تغییر کند ولی گاهی سر مسائل خیلی جزئی این 
اتفاق می افتاد. زمانی که جلوی دوربین برای آقای 
توفیقی تمرین می کردم بعضی مســائل خیلی 
کوچک و یک ســری از اکت ها را تغییر می دادیم 

اما در کلیت کار و نقش، این اتفاق خیلی نیفتاد.

در این کار و در جمع بازیگران، کارگردانی 
حضور داشــت که شــما مقابل ایشان 
هم بازی داشتید و او نیکی کریمی بود. 
ســکانس های مقابل ایشان برای شما 
ســخت تر می شــد و باعث افزایش 
اضطرابتان می شد یا اتفاقا باعث انگیزه 

و انرژی شما می شد؟
می توان گفت که هم استرس و هم انرژی و انگیزه 
وجود داشت. من از اولین روزی که با خانم کریمی 
بازی داشــتم تا آخرین روزی که با ایشــان بودم 
این اســترس همراهم بود. یعنی آنطور نبود که از 
اضطرابم کم شــود یا این مساله برایم عادی شود. 
نه تنها در مقابل خانم کریمی بلکه مقابل تمامی 
بازیگران سریال که هر کدام به نوعی در کار بازیگری 
پیشکسوت بودند، این استرس در من وجود داشت 
ولی ســعی کردم آن انرژی و انگیزه ای که از بازی 
جلوی خانم کریمی می گرفتم را با این اضطراب 
همراه کنم تا بتوانم بر آن غلبه کنم. در واقع سعی 
می کردم بُعد مثبتش را ببینم که این اســترس 
بتواند به من کمک کند تــا کاری که باید جلوی 
دوربین و خانم کریمی انجام می دادم را درســت 
انجام دهم. از طرف دیگر، هم ایشــان و هم فضا و 
آرامشــی که کارگردان در پشت صحنه به وجود 
آورده بود، کمک می کرد تا بتوانم آن سکانس ها را 
با استرس کمتری پیش ببرم. اولین سکانس من با 
خانم کریمی همان سکانس قبرستان ماشین ها بود 
که تینا قبل از اینکه از ماشین پیاده شود با راضیه 
صحبت می کند. خاطرم هســت استرس زیادی 
داشتم، اما در ماشین کمی با هم صحبت کردیم 
و خودشان هم کمک کردند همه چیز را برای من 
آرام تر نشــان دهند تا بتوانم آنطور که باید جلوی 

دوربین بازی کنم. 

بعد از »آقازاده« حاال دیگر باید به این فکر 
کنید که این سریال تمام شده و شروع 
دیگری در انتظار شماست؛ در حال حاضر 
مشغول چه کاری هستید و آیا پیشنهاد 

جدی دارید؟
خیر، هنوز به طور مستقیم وارد کاری نشده ام ولی 
پیشنهاد جدی زیاد بوده. با این حال فعال می خواهم 
درست فکر کنم و دقیق تصمیم بگیرم که بعد از این 
کار چطور مسیرم را پیش ببرم. توقعی که مردم در 
حال حاضر از من دارند مهم است. نباید پایین تر 
بروم و باید پیشرفت کنم، پس قدم بعدی ام خیلی 
تعیین کننده اســت. در نتیجه فعال دســت نگه 

داشته ام تا ببینم چه می شود.

چقدر اهل تفکر و دغدغه های اجتماعی 
هســتید و موضوع »آقازاده« شما را به 
عنوان یک مخاطب قبل از این ســریال 
درگیر کرده بــود؟ آیا مســئله و اخبار 
آقازاده ها در ایــران را دنبال می کردید و 

این موضوع محل چالش بود؟
راستش من خیلی درگیر اخبار نیستم و نبوده ام. 
قبل از »آقازاده« یک تئاتر بازی کردم و قبل از آن 
مشــغول درس بودم و بعد وارد این فضا و سریال 
»آقازاده« شــدم. بنابراین از اتفاقاتی که می افتاد 
خیلی باخبر نبودم اما زمانی که »آقازاده« را بازی 
کردم، در حین بازی طبیعتا متوجه یک سری از 
مسائل هم شدم. اینکه از قبل این مسائل را بدانم و 
بخواهد به بازی من کمکی کند، اینطور نبوده  ولی 
در حین کار خیلی از مسائل را متوجه شدم و متن و 

فضای سریال به من کمک کرد.

ســیر تحول مانلی به راضیــه را چقدر 
منطقی می دانید یــا درباره این موضوع 
دچار اختالف نظر با کارگردان و نویسنده 
هســتید؟ از فیلمنامه برســیم به خود 
شما، چقدر در زندگی کاری یا شخصی  
خودتان تحول کرده و چرخش های بزرگ 

داشته اید؟
نمی شود گفت که تحول مانلی به راضیه منطقی 
نیست، قطعا هست. شاید تعداد چنین تحوالتی 
در زندگی عــادی و در جامعه فعلی ما کم باشــد 
اما اینطور نیســت که اصال اتفــاق نیفتد. ما کم 
نداریم آدم هایی را که توبه کرده اند و پای حرف و 
تصمیم شان مانده اند. من نمی دانم که این مصاحبه 
چه زمانی منتشر می شــود ولی ما در این قسمت 
)قسمت بیست و سوم( دیدیم که این تصمیم راضیه 
به قیمت جانش تمام می شود )البته بسیاری هنوز 
شک دارند که شاید او از بین نرفته باشد( می خواهم 
بگویم که توبه های این چنینــی در جامعه اتفاق 
می افتد، شاید به مقدار کم ولی هست و وجود دارد؛ 
بنابراین این کار خیلی غیر منطقی نیست. راجع 
به تحوالت زندگی خودم هم باید بگویم مدت ها 
در رشــته ای درس خواندم که چیز دیگری بود و 
به یکباره تصمیم گرفتم تا رویایی کودکی ام یعنی 
هنر و بازیگری را دنبال کنــم. بنابراین این قضیه 
می توانست یک تحول بزرگ در زندگی من باشد 
چرا که خبر نداشتم قرار است کار »آقازاده« به من 
پیشنهاد شود و حتی ممکن بود ده یا پانزده سال 
دیگر کاری در این سطح حرفه ای به من پیشنهاد 
شود. به همین خاطر این تصمیم در زندگی ام یک 
ریسک محسوب می شــد که بخواهم هر آن چه 


