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این کاراکتر به لحاظ 
فیزیکی و بدنی باید 
کامال آماده میبود 
بنابراین من تالش 
کردم برای ایفای 
این نقش بســیار 
ورزش کنم و مواقعی 
که ســرکار نمیرفتم 
در باشگاه تمرین 
میکردم. عالوه بر 
این موضوع این 
کاراکتر فردی بسیار 
سرحال و شاد است 
که حتی در ناراحتی 
شــادابی در فیزیک 
بدنی اش وجود دارد

البته بسیاری افراد به این موضوع هم دقت 
کرده و در فضای مجازی به آن واکنش نشان 
داده اند. در حقیقــت »پیام« نمونه فردی 

است که در جامعه هم دیده می شود.

برای ایفای نقش »پیام« بســیار ورزش 
کردم

  این کاراکتر به لحاظ فیزیکی و بدنی باید 
کامال آماده می بود بنابراین من تالش کردم 
برای ایفای این نقش بســیار ورزش کنم و 
مواقعی که ســرکار نمی رفتم در باشگاه 
تمرین می کردم. عالوه بر این موضوع این 
کاراکتر فردی بسیار سرحال و شاد است 
که حتی در ناراحتی  شــادابی در فیزیک 

بدنی اش وجود دارد.
  من هم می تواستم برای ایفای نقشم در 
قسمتی از ســریال از ماشین پیاده شوم و 
آرام بدوم و اتفاق خاصی هم نمی افتاد اما 
من باید در این قسمت با باالترین سرعت 
ممکن می دویدم و اگر این کار را نمی کردم 
این سریال هم مانند دیگر کارها می شد. به 
عنوان مثال وقتی یک نفر نقش یک بوکسور 
را ایفا می کند باید بداند این بوکسور چگونه 
اســت و من در »خانه امن« بسیار به این 

موضوع دقت کردم.

رفتارهای چندوجهــی این نقش برایم 
جذاب بود

  »پیام« با شــخصیت »تابــان« رفتار 

عاشــقانه ای دارد و در عیــن حال پررو 
است. با ماموری که روبه روی او قرار دارد 
محافظه  کارانه برخورد می کند و هیچ موقع 
جرات ندارد با او تند صحبت کند. همچنین 
با »شهروز« به گونه دیگری رفتار می کند. 
رفتارهای چند وجهی این کاراکتر در عین 
جذابیت تجربه خوبــی را برایم رقم زد. 
همچنین بیننده نیز بــا این ویژگی که به 
نمایش گذاشته ام هنوز نمی داند باالخره 
من عاشق »تابان« هستم یا نه؟ و نفوذی 
»ثمین« هستم یا سیســتم امنیتی؟ در 
بسیاری از فیلم های دنیا کسانی جاسوس 
بوده اند که شــاید مخاطب تا پایان فیلم 
تصوری هم از آن نداشــته باشد. اینکه 
در این ســریال فردی به عنوان جاسوس 
نیروهای امینی انتخاب شده است که قبال 
جاعل بوده و در زندان به سر می برده یعنی 
کلیشه ها در تلویزیون شکسته شده است.
اینکه ما بخواهیم کاراکترها را هنوز هم به 
صورت 100 درصد مثبت و یا منفی نشان 
بدهیم دیگر جذابیتی ندارد. ما در »خانه 
امن« نشان دادیم که کسی مانند »پیام« با 
سابقه ای که دارد می تواند نفوذی نیروهای 
امینی بشود. البته این اتفاق در سیستم 

امنیتی همه کشورها رخ می دهد.

»خانه امن« اوج پختگی احمد معظمی 
است

  زمانی که همه عوامل ســازنده برای 
کار انگیزه داشــته باشند، باعث می شود 
مخاطب تلویزیون نیز کار را دنبال کند و 
دیده شود. من اوج پختگی احمد معظمی 

را در »خانــه امن« دیــدم چراکه ژانری 
است که در گذشــته تجربه کرده و حال 
برای آن زحمت کشــیده است. زمانی که 
یک کارگردان از یک دیالوگ ســاده 30 
بار برداشت داشــته باشد، نشان می دهد 
از دیالوگ ساده هم نمی گذرد و همه این 

عوامل باعث موفقیت کار شده است.

  اصوال به این قضیه فکر نمی کنم چراکه 
احســاس می کنم یک بازیگر اگر به این 
قضیه فکر کند دچار اشتباه و سردرگمی در 
انتخاب نقش هایش می شود. این مرزبندی 
برای نسل ما و در کل هنر بسیار خطرناک 
است و باعث می شــود فرد از یک اتفاق 
مثبت در زندگی اش دور شود چراکه اگر 
یک فرد در حال حاضر بگوید دیگر نقش 
پلیس ایفا نمی کند، ممکن اســت نقش 
پلیسی که بعدا به او پیشنهاد می شود اوج 

پختگی او در بازیگری  باشد.

کاراکترهای خاکســتری برایم جذاب 
هستند

 من به مثبــت و منفی بــودن نقش فکر 
نمی کنم اما اگر بخواهــم از کاراکترهایی 
بگویم که برایم جذاب اســت باید عرض 
کنم کاراکترهای خاکستری برایم جذاب 
هستند و »پیام« ســریال »خانه امن« نیز 
کاراکتری خاکستری است. من صرفا 100 
درصد کاراکتر منفی را دوست ندارم و الزم 
است این نکته را بگویم که کاراکتر منفی 
عجیب و غریب لباس نمی پوشــد و او هم 

فردی ساده است.


