
»خندوانه« 
و »دراکوال« 
دو شیوه ی 
نمایشی 
جدا هستند. 
ما در »خندوانه« 
براساس بداهه ی 
نزدیک به صد در 
صد پیش می رویم و 
عموما و اصوال متنی 
نداریم اما کارهایی 
که با مهران مدیری 
داشته ام که زیاد 
هم نبوده )»هیوال« و 
»دراکوال«(، مبتنی بر 
متن بودند

شما شــاید یکی از چند بازیگر فعلی 
ایران باشــید که تبحر بسیار فراوانی 
در تیپ ســازی دارد. اگر بخواهید به 
مهم تریــن اصلی که بر اســاس آن 
می توانید تا این حد در تیپ سازی موفق 
باشید اشاره کنید، آن را برگرفته از سواد 
آکادمیک، دانشکده و تئاتر می دانید یا 

اصول دیگر؟ 
شاید خیلی ها ندانند که من بازیگری خوانده ام و 
تصور کنند که حوزه ی تحصیلی ام عروسکی بوده اما 
من کارشناسی بازیگری از دانشگاه تهران دارم و بعد 
هم در دانشگاه تربیت مدرس کارگردانی خوانده ام. 
قاعدتا من هم مثل همه ی دانشجویان بخش زیادی 
از مبانی آکادمیک بازیگری را در دانشگاه یاد گرفتم 
اما درمورد این ویژگی که تحت عنوان تیپ سازی 
از آن یاد می کنید تمرینات »کاله قرمزی« برایم 
بسیار موثر بوده است؛ درواقع در آن چند سالی که 
اجازه بدهید من نامش را دانشگاه ایرج طهماسب 
بگذارم، مشغول تحصیل بودم. ایشان توجه ما را 
به جزئیاتی در اطرافمان جلب کردند که توانستیم 
بعدتر برای ســاختن کاراکترها از آن ها استفاده 
کنیم. من اســم کاراکترهایی که بازی کرده ام را 
تیپ نمی گذارم و به نظرم شخصیت هستند، حتی 
اگر در جاهایی به فراخــور قصه، ژانر و فضایی که 
ساخته شده اند واجد نوعی از اغراق بوده اند. نمونه 
اش همین »دراکوال« که االن داریم می بینیم؛ من 
چمچاره را یک تیپ نمی دانم و او را یک کاراکتر 
می بینم. می توانید برای او قصه پردازی کنید که 
کودکی او چطور بوده، دایره  واژگانش چطور است، 
چه چیزهایی را دوســت دارد، چــه چیزهایی را 
دوست ندارد و احتماال می توانید واکنش های او 
را نســبت به پدیده های اجتماعی حدس بزنید و 
... به همین خاطر تبدیل به یک کاراکتر می شود. 
تالش من چه در حوزه ی عروسک و چه در حوزه ی 
بازیگری بر این بوده تا هر نقشی که بازی می کنم 
آنقدری جزئیات داشته باشــد که بشود اسمش 
را کاراکتر گذاشت و مخاطب بتواند چیزهایی را 
درباره ی آن کاراکتر تخیل کند که حتی ندیده و 
ما آن را بازی نکرده ایم. کمااینکه همین االن من 
یک سری جمله و گفته از ببعی، همساده و جناب 

و  بازیگری  به  که  است  هنرمندی  بحرانی  محمد  خضرایی:  سادات  پریسا 
صداپیشگی شهره است اما کارهای دیگری را هم در کارنامه دارد. مخاطبین شبکه 
دو او را با عروسکی به نام »استاد همه چی دون« به یاد می آورند که در دهه ی هشتاد 
به سواالت بچه ها پاسخ می داد؛ برنامه ای که در گروه کودک و نوجوان ساخته شد و در زمان 
خودش بسیاری را با خود همراه کرد. بعدتر با ورود به »کاله قرمزی« و »خندوانه« بیش از پیش 
شناخته شد. صداپیشگی آقای همساده که شخصیتی با لهجه ی شیرین شیرازی است و با خنده از 
بداقبالی هایش می گوید، ببعی که فرنگی صحبت می کند و عروسکی مثل جناب خان که سعی دارد 
لهجه ها و فرهنگ فولکلور را زنده نگاه دارد از نقاط عطف کارنامه ی او محسوب می شود. بحرانی 
همچنین اجرای سه شنبه  شب های برنامه ی موفق »رادیو هفت« را بر عهده داشت. او از ایرج 
طهماسب به عنوان مهم ترین معلم خود یاد می کند و آرزوهای بسیاری برای جناب خان در سر 
دارد. بازیگری که در کمدی خوش درخشیده و در سال های اخیر در مجموعه هایی مثل »گلشیفته«، 
»هیوال«، »دوپینگ«، »خوب، بد، جلف: رادیو اکتیو« حضور داشته و در حال حاضر سریال »دراکوال« 
در شبکه نمایش خانگی از او در حال انتشار است. به همین بهانه با او به گفت وگو نشسته ایم که در 

ادامه آن را می خوانید.


