
نوظهور

خوانده ام را کنار بگذارم و به سمت هدف و عشقی 
که دارم بــروم. در نتیجــه در زندگی من هم یک 

چرخش و تحول بزرگ اتفاق افتاد. 

گریم در این ســریال و روی شخصیت 
راضیه تاثیر  زیادی در باورپذیری داشت. 
چقدر این موضوع را قبول دارید؟  حامد 
عنقا با نقش راضیه این تاثیر را در کار شما 
در آینده داشــت چرا که نشان داده شد 
چهره  شــما قابلیت های گریم متفاوتی 

دارد. 
قطعا گریم در تک تک سکانس ها کمک بسیاری به 
من کرد. هر لحظه ای که پردیس به مانلی تبدیل 
می شد وقتی در آینه نگاه می کردم انگار چشم های 
مانلی را می دیدم و چون آدم تاثیرپذیری هستم 
در لحظه و سریع با مانلی ارتباط برقرار می کردم 
و این مساله در روند بازی ام جلوی دوربین بسیار 
تاثیرگذار بود. از اوایل پخش ســریال می شنیدم 
که حتی برخی از مخاطبان گیج شده اند، چراکه 
فکر می کردند بازیگر تغییر کــرده و وقتی راضیه 
را می دیدند می گفتند این که بازیگر نقش مانلی 
نیست، یا بازیگر این دو نقش یک نفر نیست و این 
به دلیل همان تغییر چهره اســت. گریم واقعا در 
هر لحظه و بخصوص در ســکانس های زندان که 
کبودی روی صورت راضیه یا مانلی بود، بسیار به 
من کمک می کرد بتوانم خیلی راحت تر در کالبد 

نقش فرو بروم. 

شــخصا چقدر به تجربه آکادمیک و از 
طرف دیگر چقدر به قریحه و بازیگری 
در ذات یک آدم اعتقاد دارید و دانشگاه 

و درس در این حوزه را موثر می دانید؟
قریحه  بازیگری در ذات یک آدم و آن چیزی که به 
صورت تئوری می گذراند و یا در دانشگاه می خواند 
برای شخصی که می خواهد کار بازیگری را انجام 
دهد قطعا مکمل یکدیگرند. نمی توانم بگویم فقط 

قریحه دخیل اســت و درس و دانشگاه نباشد. به 
نظرم برای اینکه بتوانیم خیلی راحت تر وارد قالب و 
کالبد یک کاراکتر و یک آدم دیگر بشویم قطعا باید 
تجربه  آکادمیک و جوهره  بازیگری را با هم داشته 
باشیم تا بتوانیم همان طور که پیش می رویم آن را 
پرورش دهیم. خود من هم در حال حاضر ســعی 
می کنم همین کار را کنم و قطعا درس و دانشگاه در 
آن لحظاتی که تو به یک سری اندوخته ها نیاز داری، 
کمک بسیار بزرگی است. درس و دانشگاه همراه با 
تجربه و در کنار این دو تمرین، خیلی مهم است و 
همه  این  موارد به صورت مکمل باعث می شود تا 
حسی که باید در آن سکانس نشان بدهی درست 
باشد. نمی توانم بگویم که هر کدام از این ها جدا از 
هم موثر است، چرا که به نظرم همه  این موارد در 

کنار هم به بازیگر کمک می کنند. 

فکر می کنید یک بازیگــر باید به لحاظ 
 فکــری و عقیــده ای با کارگــردان و 
تهیه کننده ای کــه کار می کند تفکرات 
یکسان و هم طراز داشــته باشد یا دو 
هنرمند با تفکراتی کامــال متفاوت هم 
می توانند کار خوب بــا خروجی خوب 
بیرون بدهند؟ ) این سوال را از این جهت 
می پرسیم که متاسفانه این تفکر غلط 
دیده شده که مسیر پیش روي بازیگری 
به خاطر کار کردن بــا یک کارگردان یا 
تهیه کننده تحت تاثیــر قرار گرفته و در 

مقابلش گارد گرفته شده است.(
قطعا اینکه تفکرات بازیگر و کارگردان یا تهیه کننده 
هم طراز باشــد خیلی بیشتر کمک می کند و فکر 
می کنم موقعیت نرمال تری است. البته من هنوز 
سر کارهای دیگر نرفته ام که تجربه  بیشتری در این 
زمینه داشته باشم ولی حداقل می توانم بگویم حتی 
اگر تفکرات آدم ها مختلف باشد، اما به کار تیمی 
معتقد باشند، خروجی خوبی بیرون می آید و اتفاق 
درســتی می افتد. باتوجه به چیزهایی که من در 
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مصاحبه های مختلف افراد مهم و تاثیرگذار دیده ام، 
معموال در همه  کارها به همین شکل است؛ یعنی 
حتی اگر بازیگر با کارگــردان یا با تهیه کننده اش 
اختالف نظر و عقیده داشته باشد چون کار برایشان 
مهم اســت، یک کار تیمی انجام می دهند و به آن 
معتقدند و به این ترتیــب قطعا نتیجه نهایی  قابل 
دفاع خواهد بود. از طرفی من هم به عنوان بازیگر 
عالقه دارم که با تفکرات متفاوت کار کنم چرا که 
به هر حال دوســت دارم کارنامه ام ابعاد مختلفی 

داشته باشد. 

همانطور که شما هم در ابتدا به آن اشاره 
کردید، حامد عنقا در گفت وگوی با آقای 
جیرانی عنوان کرد که فیلمنامه کامال آماده 
نبوده و بسیاری از سکانس ها در لحظات 
آخر به دســت بازیگران  می رسیده؛  به 
عنوان نخســتین تجربه  تصویری، این 
فرم از کار کردن چقدر برای شما سخت 

بوده است؟
طبیعتا ســختی های خودش را داشت، اما هدایت 
خود کارگردان در این راه و فضایی که من به شخصه 
داخلش بودم این سختی را به حداقل رساند. برای 
مثال وقتی من صبح می آمدم ســر کار و بخشی از 
فیلمنامه به دستم می رسید که مونولوگ داشت و 
خیلی طوالنی بود، هم با پارتنری که در آن لحظه 
بازی داشتم تمرین می کردم و هم با خود کارگردان. 
این مساله و آن آرامشی که در پشت صحنه وجود 
داشت باعث می شد تا ســختی کار تا حد زیادی 
گرفته شود. از نظر من خیلی مهم است که پشت 
صحنه یک آرامشی به تو بدهد تا حتی اگر فیلمنامه 
هم همان روز به دستت می رسد بتوانی خودت را 
سریع با آن هماهنگ کنی و جلوی دوربین بروی. 
آقای توفیقی آنقدر خوب با ما تعامل داشت و کار 
می کرد که بیشتر اوقات من احساس نمی کردم که 
فیلمنامه همان روز رسیده و سعی می کردیم همه 

چیز خیلی خوب و راحت پیش برود. 


