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در فيلم »ســمفونی نهم« ما برخی 
از شــخصيت های مهم تاريخی را 
ديديم و اين فقــط معطوف به تاريخ 
ايران نشــد و تاريخ جهان نيز را در 
برگرفت؛ تا جايی که در چند پالن در 
دل قصه شاهد هيتلر هم بوديم. شما 
در اين نوع کارها، از اســناد تاريخی 
کمک می گيريد يا اتــود می زنيد و از 

تصوراتتان بهره می بريد؟
ما خاصه در فیلم »ســمفونی نهم« از عکس ها 
و اســناد تاریخــی واقعی کمــک گرفتیم که 
بتوانیم گریم را خوب و درست دربیاوریم. برای 
مثال کوروش کبیر دو پســر بزرگ داشت و ما 
نمی توانستیم او را با موی مشکی و در قالب یک 
جوان گریم کنیم.آن عکس هایی که ما دیدیم 
جوانی او را نشــان داده اند اما من و محمدرضا 
هنرمند به این نتیجه رسیدیم برای زمانی که دو 
فرزند بزرگ دارد، سن او سن کمی نیست، پس 
قاعدتا باید او را سن و سال دار نشان می دادیم. در 
کل بیشتر این موارد بستگی به نظر کارگردان 
دارد که دوست دارد همپای مابه ازا پیش برود 

یا نه.
انتخاب هــای خاصــی در اين فيلم 
صورت گرفته بود؛ مثال انتخاب پژمان 
بازغی با چشم های رنگی برای نقش 
اميرکبير، که شباهتی به چهره اميرکبير 
ندارد. با اين حال شما به وسيله گريم 

به اين شخصيت جان بخشيديد. 
مخاطب در فیلم متوجه چشم رنگی بودن بازیگر 
نمی شــود. من و گروه تمام تالشمان را کردیم 
که چهره او را به شخصیت اصلی نزدیک کنیم. 
البته همه چیز هم چهره نیست و برای انتخاب 
یک بازیگر بازی مالک مهم تری است؛ چه بسا 
بتوان چهره یک بازیگر را با گریم تغییر داد اما 
نتوان بازی مدنظر را از او گرفت. من فکر می کنم 
پژمان بازغی همانطــور که محمدرضا هنرمند 
بعد از بازبینی چندباره فیلم گفت، خوب از پس 
نقش برآمده بود. من بعد از انتخاب بازیگر برای 
نقش، به نقاط پررنگی که می توانند به هدف های 
جزئی در گریم نزدیک شوند فکر می کنم و کارم 

را انجام می دهم. 
از نظر شــما يک گريمــور زمانی 
کاردرست و حرفه ای است که عين 
به عين و مو به مو گريم را انجام داده 
باشد و بازيگر را شبيه به نمونه واقعی 

دربياورد؟
توجه مخاطب بــرای من خیلی مهم اســت و 
همیشه در همه کارها تمام تالشم را کرده ام تا 
مردم کارم را بپسندند و بتوانم آن ها راضی نگه 
دارم. وقتی مردم فیلم را دوست داشته باشند و 
از کار لذت برده باشند، قاعدتا همه اجزای آن را 

دوست داشته اند.
تفاوت های چهره پردازی در فيلمی که 
ما به بهانه آن با شما صحبت می کنيم، 
محل بحث است. مثال هر چقدر درمورد 
کاراکترهای تاريخــی پيچيده عمل 
کرديد، در شخصيت اصلی که ساره 

بيات آن را ايفا کرده بود ما شــاهد 
سادگی هستيم. می توانيد بگوييد با 
چه ذهنيتی پيش رفتيد که به اين فرم 

ظاهری رسيديد؟
ســاره بیات در فیلم نقش زنی را بازی می کند 
که درگیر فوت شوهرش شــده و فرصت ندارد 
آرایشی داشته باشد و خیلی شیک باشد. به این 
دلیل او را ساده تر از باقی نقش ها گریم کردیم که 
غمزده بودن او به خاطر از دست دادن شوهرش 
برای مخاطب باورپذیر باشد. ما باید به تناسب 
فیلمنامه پیش می رفتیم که بــه نظر خودم و 
محمدرضا هنرمند این اتفــاق افتاد. فیلمنامه 
در چهره پردازی خیلی مهم اســت، نمی شود 
ما یک ســازی بزنیم و فیلمنامه سازی دیگر و 
چهره پردازی باید همگام با داستان پیش برود. 
طبیعتا غم کاراکتــر از زرق و برق ظاهری کم 
می کند و این نظر مشــترک مــن و کارگردان 

فیلم بود.
اين موضوع درمورد عزراييل هم صدق 
می کند. حتی در مورد او هم نخواستيد 
که چهره ای آرمانــی و مقدس ارائه 
دهيد. در اينجا پيشــنهادات شما به 
محمدرضا هنرمند چه بود که به مدل 
مو و به چهره بدون ريش او رسيديد؟

این فیلم دوســال پیش ساخته شده و من االن 
چیز دقیقی از بحث هایی کــه در مورد کار با او 
انجام دادم به خاطر ندارم، امــا به هر حال ما با 
مشــورت به این نقطه و این گریم ها رسیدیم. 
به خاطر دارم که چندین تست مختلف زدیم تا 
به این نقطه و این گریم برســیم و بتوانیم آن را 
نهایی کنیم. گریم های قبلی به دلمان ننشست 
و خوشمان نیامد اما سر این گریم به یک نتیجه 

مشترک رسیدیم و همان را نهایی کردیم.
در اين فيلم مشخص و سريال های 
تاريخی مثل »بانوی عمارت« که شما 
در آن کار کرديد، چقــدر مواد اوليه 
خوبی داشــتيد که خيالتان را راحت 
می کرد و اساسا مواد چقدر در کار يک 

چهره پرداز تاثيرگذار است؟
من در همه سریال ها و فیلم ها از موادی استفاده 
می کنم که ضرری به کسی نرساند. به این دلیل 
که گریم پوست و مو، حساس است و نباید آن 
را بی دقت و با مواد کم کیفیــت انجام داد. مواد 
کم کیفیت می تواند خسارات و ضررهای فراوانی 
بعد از گریم به بازیگر بزند و او را اذیت کند. در 
این پروژه تهیه کننده و کارگردان مواد موردنیاز 
مــا را از بهترین ها  تهیه کردنــد، بنابراین هیچ 

گالیه ای نداشتیم.
اين طور گريم های سنگين به راکورد 
بااليی نياز دارند. شــما براســاس 
تجربه فراوانتان، برای نگه داشــتن 
راکورد چــه راهکاری را پيشــنهاد 

می دهيد؟
این کار دقت بســیار زیــادی ر ا طلب می کند. 
عالوه بر اینکه نباید فراموش کرد من تنها این کار 
را نمی کنم؛ ما یک گروه هستیم و باید هم دست 
و یکدل باشیم تا بتوانیم کاری خوب و در خور 

به نظر من داشتن 
مهارت در نقاشی، 
کار مجسمه و 
کشيدن پرتره 
خيلی می تواند به 
درآوردن صحيح 
گريم کمک کند، 
به اين دليل که ما 
را با ابعاد مختلف 
صورت و چهره 
آشنا می کند. من 
هميشه اول گريم را 
روی صورت خودم 
انجام می دهم تا 
بتوانم آن را صحيح 
و بدون نقص روی 
چهره شخصيت 
پياده کنم و متوجه 
شوم موادی که 
دارم چقدر خوب و 
باکيفيت است

شأن مخاطب حرفه ای سینما ارائه دهیم.
با توجه بــه کارنامه پربار و ســابقه 
فراوانی که در فعاليت در اين عرصه 
داريد، معتقديد گريــم حرفه ای آن 
است که ميزان ســنگين بودن کار 
گريم در آن مشــخص نباشــد يا 
برعکس فکر می کنيد چهره پردازی 

بايد مشهود باشد؟ 
تماشاگر نباید متوجه ســنگینی گریم بازیگر 
شــود، چون چهره بازیگر باید تغییــر کند اما 
نباید مخاطــب را مأیوس کند. اگــر این اتفاق 
بیفتد، هم هنرپیشــه ضرر خواهــد دید، هم 
فیلم دیده نخواهد شد، هم من به عنوان طراح 
چهره پردازی زیر سوال خواهم رفت. اگر گریمور 
بتواند شخصیت پردازی را طوری انجام دهد که 
مخاطب بتواند زودتر به نتیجه برســد، بازی را 
برده است. تالش همه ما همین است که بتوانیم 

به این مرحله برسیم.
برای بهتر شــدن کار گريم، داشتن 

مهارت نقاشی چقدر اهميت دارد؟
به نظر من داشتن مهارت در نقاشی، کار مجسمه 
و کشــیدن پرتره خیلی می تواند به درآوردن 
صحیح گریم کمک کند، به این دلیل که ما را با 
ابعاد مختلف صورت و چهره آشنا می کند. من 
همیشــه اول گریم را روی صورت خودم انجام 
می دهم تا بتوانم آن را صحیح و بدون نقص روی 
چهره شخصیت پیاده کنم و متوجه شوم موادی 

که دارم چقدر خوب و باکیفیت است. 
بيشترين دستمزد متعلق به بازيگران 
اســت، اما يکی از کارهای پرزحمت 
کار شماست. چقدر از دستمزدهای 

خودتان راضی هستيد؟
بحث اقتصادی بحثی طوالنی اســت و شاید از 
حوصله این مصاحبه خارج باشد اما در همین 
حد بگویم که هیچکس از دســتمزدش راضی 
نیســت؛ من هم به طبع از دســتمزدم راضی 

نیستم و گله هایی دارم.
بعضی از بازيگــران در گريم خيلی 
ســخت می گيرند و اجازه نمی دهند 
گريم های خاص روی صورتشــان 
بنشيند. شــما در اين کار يا کارهای 

قبلی تان از اين موارد داشتيد؟
پوست و چهره برای بازیگران خیلی مهم است 
اما موادی که ما اســتفاده می کنیم استاندارد 
اســت و مشــکلی پیش نمی آورد. من از تمام 
کارهایی که انجام دادم راضی هســتم و اصوال 

هیچ گله و شکایتی پیش نیامده است.
شــما کارکردن بــا کارگردان های 
قديمی تــر را می پســنديد يــا با 
جوان های امروزی و فيلم اولی ها هم 

می توانيد کار کنيد؟
من هم با فیلم اولی ها و هم بــا کارگردان های 
قدیمی کار می کنــم و کار کردن با هر دو گروه 
برایم راحت است چون ســعی می کنم در کار 
انعطاف الزم را داشته باشم و همسو با کارگردان 
باشم و طبعا این موضوع می تواند در کار کردن 

با هر دو گروه به من کمک کند.


