
چهره پرتالش

اما ما بقیه ی کاراکترها را تک تک می بینیم و 
در کنارش آن ها را هــم می بینیم. این باعث 
قدرتمندتر شدن کاراکترهای ارزشمندتر در 
درام می شود و این جذابیت سریال است.  این 
مساله در ســینما یک مقدار کمتر است زیرا 
سینما زمان کمتری دارد و توانایی اش را ندارد، 
در عوض سریال زمان بیشتری دارد و می تواند 
سه قسمت به کاراکتری فرعی بپردازد که ما 

خیلی او را پیگیری نمی کردیم.

تفاوت های  شــخصیت پردازی در 
این سریال را چقدر متفاوت با باقی 
سریال ها و فیلمنامه هایی می دانید 

که در آن بازی کرده اید؟ 
قطعا تفاوت هایــی دارد. این مســاله به این 
برمی گردد که کارگردان چه اتمســفر و چه 
اندازه ای از بازیگــری را می خواهد. من خدا را 
شکر خیلی زود متوجه شــدم که شهرام شاه 
حسینی دقیقا چه مدل بازیگری را می خواهد. 
وقتی فیلمنامــه را می خوانیــد تصورتان از 
پالن ها و ســکانس هایی که گرفته می شــود 
یک چیز است اما وقتی ســر صحنه می روید 
متوجه می شوید که کارگردان یک کار دیگر 
می کند. باید بــا هم صحبت کنیــد و به یک 
نقطه ی مشترکی برسید و در جایی قرار بگیرید 
که جایی درست و مورد توافق شما و کارگردان 
است. شهرام شــاه حســینی می خواست از 
کمترین حرکات و رفتار اســتفاده کند، البته 
شاید در همه ی کاراکترها اینطور نبوده است. 
به نظر می آید که او بازیگری را خیلی مینیمال  
می بیند که این مورد عالقه ی من هم هســت 
و آن را دوست دارم. من سعی کردم دقیقا آن 
چیزی را که او و فیلمنامه خواستند انجام دهم 
که قطعا با دو کار ســینمایی قبلی من تفاوت 
دارد. شاید من سکانس های زیادی را به خاطر 
بیاورم که برای مثال شــهرام شــاه حسینی 
چه چیزهایی در ذهنش بوده، چه گفته، من 
چه گفته ام و به چه نتیجه ای رســیده ایم. در 

مجموع ویژگی »می خواهم زنده بمانم« این 
است که تقریبا همه معتقدند بازی یک دست 
است، کسی فالش نیســت و بیرون نمی زند 
و این نکتــه ی خیلی مهم اســت. این قضیه 
نشان می دهد که حواس کارگردان خیلی به 
این جنبه از مساله بوده  اســت. کمااینکه در 
فیلمنامه هم شــخصیت پردازی را به میزان 

الزم می بینیم.

بــا دو کارگردان خیلی ســختگیر 
یعنی شهرام شــاه حسینی و رامبد 
جــوان کار کردیــد. کــدام برای 
شــما چالش برانگیزتر بود و حتی 

خسته تان کرد؟
واقعیت این است که من در حال حاضر تازه کار 
هستم و خیلی خسته نمی شوم! من االن از آن 
آدم هایی هستم که شــاید گروه کارگردانی، 
پشــت صحنه و بازیگرها از دســتم عصبانی 
 شــوند. از این جهت که وقتی آف می گویند 
من آن کسی هســتم که ناراحتم و می گویم 
که بگیریم تا تمام شــود. هنوز یک روحیه ی 
گروهی و تئاتری دارم که اتفاقا دوستش دارم 
و از سر تظاهر و چاپلوســی نیست. خیلی از 
کارم لذت می بــرم و آرزو می کنم که هر روز 
سر فیلمبرداری باشم. حتی اگر قرار است که 
در یک پالن بیایم و از جلوی دوربین رد شوم 
دوست دارم که آن پالن خیلی خوب باشد. اگر 
دویست بار هم بگیرند سعی می کنم با اشتیاق 
و میل آن را انجام دهم. روزهایی هم هست که 
آدم خسته می شود و فشــار کاری زیاد است. 
برای مثال فکر کنید که از شش صبح تا نه و ده 
شب آفیش بوده اید و مدام سر پا ایستاده اید. 
از طرفی پالن های سخت هم هست اما این هم 
بخشی از لذت های کار است. بله، گاهی اوقات 
به غایت سخت می شود اما سعی می کنم صبور 
باشم. من فعال در مرحله ی یادگیری هستم، نه 
فقط االن، که بیست سال آینده هم همینطور 
است. احساس می کنم مدام باید یاد بگیرم و 

وجه خوب این 
ماجرا این اســت 
که ما عذرخواهی 
میکنیم. درواقع ما 
به نظرمــان می 
آید که لیاقت شما 
بیشتر از این است و 
خواهش میکنیم که 
این شش قسمت را 
نبینید، درنتیجه چون 
دوست داریم که آن را 
نبینید پاکش میکنیم. 
شــاید گزینه ی 
دیگرش این بود که 
همین عذرخواهی را 
میکردیم و میگفتیم 
که این شش قسمت 
حساب نیست اما به 
هر حال آن را ساخته 
ایم و در آنجا میتوانید 
ببینید

صبر کنم. زمان هایی که به بطالت می گذرد هم 
زیاد پیش می آید. برای مثال می خواهند نور را 
درست کنند، جای دوربین را بچینند، دکوپاژ 
کنند و یا اینکه صحنه ایرادی دارد؛ درنتیجه 
یک بخش هایی از بازیگری هست که حوصله ات 
را سر می برد. چون باید صبر کنی تا همه ی این 
کارها انجام شــود و بعد از پنج، شش ساعت 
که گریم شده ای و منتظر هستی بروی و یک 
دیالوگ بگویی. یا گاهی اوقات صحنه ها بسیار 
سخت و طوالنی است، تمرینش سخت می شود 
اما باید یاد بگیری که صبور باشی و مدام تجربه 
کنی و همیشــه بتوانی بهترین خودت را ارائه 
دهی اگرنه این کار می تواند تو را خیلی زود از پا 

درآورد و خسته کند. 

باتوجه به اینکه در حال حاضر شش 
قسمت از ســریال »مردم معمولی« 
حذف شده و قســمت های جدیدی 
بارگذاری شــده که از آن  به عنوان 
قســمت های اصلی ســریال یاد 
می شود، این مساله از نظر شما چقدر 
به اعتماد مخاطــب ضربه می زند؟ 
یعنی فکــر می کنید اگر خود شــما 
مخاطب این ســریال بودید آیا به 
اعتمادتان خدشه وارد می شد یا خیر؟

این یک تصمیم مدیریتی اســت. فیلیمو و 
رامبد جوان با هم به یک نتیجه ای رسیدند 
و فکری پشــت آن بوده و در آخر تصمیم 
گرفته اند تا این کار را انجام دهند. شــاید 
این رفتار مثل یک عذرخواهی می ماند که 
از این به بعد ما سعی می کنیم تا با کیفیت 
بهتری کار کنیم و چشم های شما را الیق 
دیدن کار بهتری می دانیم. شما وقتی وارد 
این کار می شوی و قبول می کنی که بازیگر، 
کارگردان و یا نویسنده  هستی و در حوزه ای 
قرار می گیری که با مخاطب سر و کار داری، 
آن ها هستند که باید تو را ببینند، بنابراین 
اثرت را همیشــه در معــرض قضاوت قرار 
می دهی. مردم مشــکالت زیادی دارند و 
زمان کمی را می گذارند تا ســریال خوب 
ببینند که شاید لحظه ای حالشان بهتر شود. 
نمی گویم که ما به عنــوان هنرمند داریم 
کار فرهنگی می کنیم تا مردم یک مقدار از 
تنش هایشان کم شود؛ خیر، به نظر من هر 
هنرمندی که چنین ادعایی دارد، اشــتباه 
می کند. ما اساسا نمی توانیم مشکلی را حل 
کنیم و نهایتا یک مســکن برای لحظاتی 
هستیم که مردم با خستگی می خواهند یک 
قسمت ســی یا پنجاه دقیقه ای را ببینند و 
یک سریالی را دنبال کنند. درواقع ما بخشی 
از اوقات فراغت آن ها را پر می کنیم و در این 
بخش ســعی مان را می کنیم تا این کار را 
خوب انجام دهیم. واقعیت این است که به 
نظر من مخاطب هر چیزی که بگوید و هر 
قضاوتی که کند درست است؛ البته جدا از 
آن قضاوت هایی که بر اساس شخصیت ما 

صورت می گیرد.


