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در مجموع ویژگی 
«میخواهم زنده 
بمانم» این است که 
تقریبا همه معتقدند 
بازی یک دست 
است، کسی فالش 
نیســت و بیرون 
نمیزند و این نکته ی 
خیلی مهم است. این 
قضیه نشان میدهد 
که حواس کارگردان 
خیلی به این جنبه از 
مساله بوده است. 
کمااینکه در فیلمنامه 
هم شخصیت 
پردازی را به میزان 
الزم میبینیم

این تصور در عوام وجــود دارد که 
تیپ ســازی کار خیلــی ســختی 
نیست. از نظر شما برای یک بازیگر 
تیپ ســازی از شــخصیت پردازی 

سخت تر است یا آسان تر؟ 
اصواًل در مورد شخصیت پردازی و تیپ سازی 
قیاس های درســتی نمی شــود. به هر حال 
کاراکترها گونه های مختلفــی دارند، بعضی 
از کاراکتر ها به واســطه ی ژانــر و در فضایی 
که نوشته شــده اند به تیپ نزدیک تر هستند 
چون ویژگی های ملموس ظاهری را بیشــتر 
دارنــد و بنابراین به تیپ نزدیک می شــوند. 
بعضــی از کاراکترها اینطور نیســتند و کمی 
عمیق تر هســتند؛ نه اینکــه ویژگی ظاهری 
نداشته باشــند اما عمیق تر بررسی می شوند. 
این مساله در فیلمنامه اتفاق می افتد، درواقع 
فیلمنامه به شــما می گوید که ایــن کاراکتر 
چقدر عمیق است و یا برای مثال چقدر درونگرا 
است و نمی توانید آن را تیپ بازی کنید. یعنی 
در لحظه ای که دیالــوگ می گویید 
بایــد یک بــاور عمیقی 
داشته باشــید و همه ی 
رفتار و بیان شما باید به 
این اندازه واقعی و رئالیستی 
باشــد. درام در جای دیگری به 
شــما می گوید که برای مثال 
من یک کمدی هستم و 
با فاصله گذاری ســر و 
کار دارم در نتیجه اینجا 
نیاز است که تیپ سازی 
کنید. البته می شود که در 
اینجا هم تیپ سازی نکنید و 
کارها را رئالیستی انجام دهید اما 
باز هم از آن شخصیت پردازی شدید 
و با ریزه کاری های زیاد یک مقدار فاصله 
می گیرید. درواقع خود کمــدی این ویژگی 
فاصله گذاری را دارد. برای مثال کاراکتر جوکر 
را که واکین فینیکس بازی کرده در نظر بگیرید 
و یا همین فیلم »پدر« که آنتونی هاپکینز بازی 
می کند. در اینجا شرایط فیلمنامه، کارگردانی 
و خود اثر به شما می گوید که نمی توانید تیپ 
بســازید. چراکه می خواهید وارد جزئی ترین 
مسائل ذهن کاراکتر شوید و آنقدر عمیق است 
که نمی توانید با چهار حرکت ثابت که همیشه 
انجام می دهید و در ذهــن مخاطب چیزی را 
تداعی می کند و موجب خنده یا گریه می شود 
ســر و ته قضیه را هم بیاورید. درواقع نه اینکه 
سخت تر باشد اما کار بیشــتری دارد، مساله 
سختی و آسانی نیســت. ضمن اینکه همه ی 
بازیگران تیپ ساز نیستند یعنی به آن عالقه ای 
ندارند و این به این معنی هم نیســت که اگر 
بخواهند می توانند تیپ ســاز خوبی باشــند. 
این یک ویژگی کامال فردی در بازیگری است 
که بعضی ها تیپ سازی را هم بلد هستند. من 
هر دو را شخصیت می بینم؛ شخصیتی که در 
دنیای درام معنی پیدا می کنــد. اینطور نگاه 
نمی کنم که آنجا عمیق تر و سخت تر است اما 

از دید عوام و حتی از دید سینماگران و کسانی 
که کارشــان این اســت هم این مساله گفته 
می شود که به نظر من اجحافی است که در حق 
تیپ ســازها صورت می گیرد. یعنی احساس 
می کنند چون طرف تیپ ساز است نمی تواند 
یک بازی عمیق را انجام دهد اما من اصال این 
مساله را قبول ندارم. خدا را شکر این دو کار را 
همزمان داشــتم و اگر مردم دو کار سینمایی 
من را هم ببیننــد می توانند قضاوت کنند که 
خیر، به این شکل نیســت. درواقع به نظر من 
یک بازیگر باید همه ی این توانایی ها را داشته 
باشد و در جایی که الزم است تیپ سازی کند 
و در جایی که الزم نیســت هــم کار دیگری 

انجام دهد. 

تعریفی که نقش مکمل در سینمای 
ایران بــرای خودش پیــدا کرده 
این اســت که مکمل کامال وابسته 
به شخصیت اصلی اســت اما این 
تعریف در فیلمنامه »می خواهم زنده 
بمانم« دستخوش تغییر مثبت شد و 
مکمل به خودی خود یک نقش اصلی 
مهم اســت و نقش شما هم در این 
کار همین خصوصیت را داشت. این 

تحلیل را قبول دارید؟ 
نمی دانم این را چه کسی تحلیل کرده اما یک 
توضیحی الزم دارد. اگر سریال های خوب دنیا 
را ببینیم، مــن »Game of Thrones« را 
مثال می زنم البته ما نه از نظر سخت افزاری و 
نه از نظر سرمایه گذاری آنقدر قوی نیستیم و 
از طرف خودم می گویم که نه حتی بازیگرانی 
به آن تعداد در آن ســطح داریم اما احساس 
می کنم که مساله  ی ما بازیگری نیست. مساله 
این است که آن ها آزمون و خطاهای بسیاری 
کرده اند، زودتر از ما شروع کرده اند، هزینه های 
زیادی کرده انــد و از دل همه ی این ها متوجه 
شده اند که چطور می توانند یک سریالی را در 
آن ابعاد بسازند. برای مثال ما »مختارنامه« را 
داریم که بازی های قابل قبولــی دارد و اتفاقا 
سریال قابل قبولی اســت اما نمی شود. مثال 
به لحاظ جلوه های ویژه آنطور نیســت، زمان 
الزم برای تولید این ســریال در ایران بیشتر 

می شود و این هزینه ها کمرشکن شده و عمال 
 Game« .نمی توانند آن کار را انجــام دهند
 »Breaking Bad« و یــا »of Thrones
را از این جهت مثال می زنم که برای مثال دو 
یا ســه کاراکتر اصلی دارند و تعدادی کاراکتر 
دیگر هم در آن ها وجود دارد. ناگهان می بینیم 
که پنج قســمت برای کاراکتر به فرض مثال 
بیســتم که برای ما خیلی مهم نبود قصه ای 
مطرح می شــود و ما آن را پیگیری می کنیم. 
انگار که ما در پنج قســمت از سریال این آدم 
را در نقش اصلی می بینیــم و این به دلیل باال 
بودن جذابیت سریال است. این اتفاق به این 
دلیل است که همه ی کاراکترها برای مخاطبان 
ارزشمند شوند و شما بتوانید قالبتان را چندین 
بار بیندازید و ماهی بگیریــد. این رویکردی 
است که در آنجا دارند و از آن نتیجه گرفته اند 
و می بینیم کم کم در ســریال های ما هم این 
اتفاق می افتد. یعنی ما یک دفعه سه قسمت را 
می بینیم که به یک کاراکتر فرعی می پردازد و 
انگار آن را به یک کاراکتر اصلی تبدیل می کند. 
قدرت این کاراکتر باید آنقدر باال باشــد که بر 
فرض وقتی روبه روی کاراکترهای اصلی قرار 
می گیرد التهاب و چالش ایجاد شود، از طرفی 
اگر این کاراکترها آنقدر پرداخت نشــوند ابتر 
می مانند و قدرت کاراکترهای اصلی هم کم کم 
از دست می رود. در سریال »می خواهم زنده 
بمانم« تا آنجا که توانسته اند  و توان داشته اند 
این کار را انجام داده انــد منتها مخاطب هم 
گاهی اوقات از این مساله استقبال نمی کند. 
چرا که به هر حــال یک ســریال را با بازیگر 
محبوبش شــروع می کند و احساس می کند 
که او باید در همه ی سکانس ها حضور داشته 
باشد، در صورتی که نمی داند خود آن بازیگر 
هم دوست ندارد در همه ی سکانس ها باشد. 
نه اینکه از این قضیه متنفر باشــد اما می داند 
که اندازه بودن و ســکانس های اندازه داشتن 
چقدر ارزشــمند اســت. برای مثال مخاطب 
قطعا فکر می کنــد که حامد بهداد یا ســحر 
دولتشــاهی چرا کم هســتند. در صورتی که 
خودشان اینطور نیســتند و به دنبال حضور 
به اندازه  هستند تا بیش از یک اندازه ای دیده 
نشوند و اتفاقا تقاضای مخاطب را بیشتر کنند 


