
   مجله   تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره 3  

49  بهمن 1398

بنابراین فیلم و سریال خارجی هم زیاد مي بینم و 
سعي مي کنم از آن ها یاد بگیرم و به فراخور نقش از 

یافته هایم استفاده کنم .
به نظر می رسد بعد از سال 1396 و فيلم 
»پايان خدمت« تصميم گرفتيد در سينما 
انتخاب های خيلی دقيق تری داشته باشيد 
و با وسواس بيشتری حرکت کنيد. اين 
تلنگر به شما به واسطه چه اتفاقی بوده 
و چه شد که مسير نقطه گذاری  شده تری 
را برای خود در نظر گرفتيد؟ پيشنهادات 
بيشتری به شما می شد يا برای گرفتن 

نقش خوب صبر بيشتری داشتيد؟
هر بازیگري در شروع کار و فعالیتش در ابتدا تالش 
مي کند توانایی خــودش را  در نقش های مختلف 
نشان بدهد. من هم از بدو ورود به سینما این تالش 
را کردم و وقتي به یک نقطه ای رسیدم که احساس 
کردم جامعه سینمایی من را به عنوان بازیگری که 
از پس ایفای نقش و کاراکترهای متفاوت برمي آید، 
پذیرفته اســت؛ دیگر تالش کردم حساب شده تر 
نقش ها را انتخاب کنم و انتخاب های متفاوت تری 
داشته باشم. می خواستم نقش هایی را بپذیرم که 
بعد دیگری از توانایی هایم را نشان دهد و برای همین 
دیگر هر نقشی را نمی پذیرم تا بتوانم بیشتر خودم 

را تثبیت کنم.
چندين نقش مکمل خيلی خوب در ليست 
کارهای شــما ديده می شود که ممکن 
است از يک لحاظ خيلی مفيد باشد، اما 
اين باعث نشده که پيشنهاد نقش اصلی 
شما کم شود؟ آيا به عنوان يک بازيگر 
جوان طول نقش برايتان مهم اســت و 
نحوه قرارگيری نامتان در تيتراژ يا اين 

چيزها خيلی هدفتان نيست؟ 
بله خدارا شــکر بخت یارم بوده است و توانسته ام 
نقش های مکمل خوبــی را در کارنامه ام ثبت کنم 
که نتیجه اعتماد کارگردان ها به من بوده اســت. 
اما باید بگویم که قبل از هر چیز فیلمنامه و کاراکتر 
برای من مهم است؛ اینکه قصه خوب باشد و نقشی 
به من پیشنهاد شود که تا به حال بازی نکرده باشم 
و حرفی برای گفتن داشته باشد. طول و عرض نقش 
برایم تعیین کننده نیست، عمق آن مهم است؛ اینکه 
در سیر فیلمنامه چه اتفاقی می افتد، نقش در چه 
فیلمنامه ای تعریف می شود و کارگردان کیست. 
این ها مالک من برای انتخاب یک نقش اســت و 
طبیعتا از یک جایی به بعد به واســطه پیشینه و 
سابقه ای که ایجاد شده است، جایگاه در تیتراژ هم 

مهم خواهد شد.
خيلی ها می گويند که در حال حاضر کار در 
شبکه نمايش خانگی و تلويزيون اينترنتی 
راحت تر اســت، چرا که هم دستمزد 
خيلی بيشتری دريافت می کنيم، هم 
مخاطب زيادی داريم و هم کار به 
نسبت سينما آســان تر است. آيا 
شما اين ديدگاه را قبول داريد؟ آيا 
تجربه 3سريال در اين مديوم 
اتفاقی بوده يا کار در اين مديوم 
را بيشتر از سينما و تلويزيون 

دوست داريد؟

به نظر من بازیگری در هیچ قالبی آسان نیست؛ چه 
در صحنه تئاتر، چه سینما و چه نمایش خانگي و 
چه تلویزیون. زنده کردن یک کاراکتر در مواجهه 
با مخاطب به هیچ وجه کار ســاده ای نیست. علت 
داشتن ۳کار در شــبکه نمایش خانگي هم صرفا 
نقش و سناریو بوده و خیلي به این کار نداشتم که 
مدیومش نمایش خانگي است یا هرجای دیگری. 
کاراکترهایي را که در این ۳کار به من پیشنهاد شد، 
دوست داشــتم و فکر کردم که منجر به اتفاقات 

خوبي برایم مي شود .
شــما با »رقص روی شيشــه« يک 
تجربه ناموفق در اين عرصه داشــتيد، 
سريال ادامه پيدا نکرد و همين موضوع 
در بی اعتماد ســاختن مردم نسبت به 
دانلود اين جور سريال ها نقش داشت. 
اگر بخواهيد صادقانه جــواب بدهيد، 
درصورتی که زمان به عقب برمی گشت 
هم بازی در اين کار را انتخاب می کرديد؟

خیر قطعا دوباره این انتخاب را انجام نمي دادم! حضور 
در یک پروژه از سمت من ِ بازیگر با اینکه براساس 
نقش، فیلمنامه و کارگردانــش اتفاق مي افتد، در 
نهایت به قول معروف یک هندوانه دربسته است.  
چرا که در مسیر ساخت ممکن است بعضی چیزها 
عوض بشــود و هزارو یک عامل در فعالیت من به 
عنوان بازیگر تاثیرگذار است. من نقشم  را در »رقص 
روی شیشه« دوست داشتم، کست و گروه بازیگران 
خیلی خوبی داشت و احساس کردم قصه خوبی هم 
وجود دارد و مي تواند اتفاق خوبي بیفتد، ولي نهایتا 
آن هندوانه دربسته باز شد و دیدیم به جای سرخ، 

سفید است.
حاال اين هندوانه دربسته در تجربه سوم 
شما سرخ بود!  ُحسن سريال »کرگدن« 
اين است که به قول خودتان يک گروه 
درجه يک بازيگری کنار هم جمع شدند 
و شما در پستی نوشتيد که کم اين اتفاق 
پيش می آيد. فکر می کنيد دليل اين کم 
اتفاق افتادن، کم شانســی يک بازيگر 
است يا اينکه در ايران کستينگ و انتخاب 
بازيگر به بهترين شکل انجام نمی شود 
و معموال مديران توليــد و تهيه کننده و 
کارگردانان بيشتر درگير حواشی و روابط 

در انتخاب بازيگر برای نقش هستند؟
در مورد کستینگ ســریال »کرگدن« در پروسه 
انتخاب بازیگران، تهیه کننده و کارگردان ریسک 
بزرگي انجام دادند و پیــش رفتن بر خالف جهت 
انتخاب بازیگری که در شبکه نمایش خانگي رایج 
شده است، اتفاق جذابی را رقم زد که نتیجه اش را 
هم مي بینیم که کامال از مخاطب جواب گرفته است. 
بیشتر از اینکه بخواهم به حواشی انتخاب بازیگر و 
مناسبات پشت صحنه ای بپردازم، باید بگویم که 
متاسفانه در زمینه انتخاب بازیگر اغلب تهیه کننده ها 
و کارگردانان ترجیح می دهند از نسخه هایی که پیش 
از این جواب داده استفاده کنند و تجریه جدیدی 
نداشته باشند و ریسک را نپذیرند. اما در »کرگدن« 
تهیه کننده و کارگردان انتخاب کردند کار جدیدی 
انجام بدهند و پای این تصمیم هم ایستادند و به نظر 

من کار جذابی شد.

من هميشه تالش 
می کنم که جنس 
بازی ام رئال و 
نزديک به آدم های 
واقعی اطرافم 
باشد. سعي می کنم 
جوری مقابل 
دوربين بازی کنم 
که وقتی مخاطب 
با بازی من روبه رو 
مي شود، بخشی 
از خودش را پيدا 
کند. برايم مهم 
است که بتوانم آينه 
تمام نمای همان 
جنس کاراکتری 
باشم که آن را بازی 
مي کنم

رشته تحصيلی شما گرافيک است و گويا 
به عکاسی هم عالقه داريد. اين بُعد از هنر 
در بازی جلوی دوربين به شما چه کمکی 
کرد؟ مثال شايد جالب باشد که بگوييد 
هنر عکاسی و جلوی دوربين ايستادن 
در دانستن اينکه چه تصويری از خودتان 
در بازی ارائه بدهيد و صورت و زوايای 
خودتان را بهتر بشناسيد، کمکی به شما 

کرده است يا نه؟
من در رشــته عکاســی تحصیل نکردم و درواقع 
نمی توان مرا عکاس نامیــد، اما بااینکه تخصصی 
در عکاســی ندارم، به این حوزه عالقه مند هستم. 
رشــته تحصیلی من گرافیک بود که شاید ارتباط 
مستقیمی با فعالیت من در سینما نداشته باشد، 
اما یکی ازشاخه های هنر است که با ذوق، سلیقه، 
ترکیب بندی و کمپوزیسیون سروکار دارد و طبیعتا 
وقتی کسی در یکی از شاخه های هنر، کاری را به 
صورت تخصصی انجام می دهد یا در آن تحصیل 
می کند، این موضوع می تواند در دیگر شاخه های 
هنری هم به صورت ناخودآگاه تاثیر بگذارد و فرد 
می تواند از تخصصــش در حوزه های دیگر هنری 
به شــکلی وام بگیرد. گرافیک از این حیث در کار 

بازیگری به کمک من می آید. 
شما در شکل بازی متعلق به آن گروه از 
بازيگران زنی هستيد که اغراق ندارند و 
معموال خيلی جلوی دوربين با صورتتان 
بازی نمی کنيد. اين موضوع تعمدی است 
يا به آن جنس از بــازی تعلق نداريد و 
پيشــنهادات آن فرمی را کــه نياز به 
اکت های انفجــاری دارد و کاراکترهای 

کامال بيرونی است، قبول نمی کنيد؟ 
من همیشه تالش می کنم که جنس بازی ام رئال و 
نزدیک به آدم های واقعی اطرافم باشد. سعي می کنم 
جوری مقابل دوربین بازی کنم که وقتی مخاطب 
با بازی من روبه رو مي شود، بخشی از خودش را پیدا 
کند. برایم مهم است که بتوانم آینه تمام نمای همان 
جنس کاراکتری باشــم که آن را بازی مي کنم. در 
مورد کاراکترهای حقیقی و اصلی که نمود واقعي 
دارند، سعي مي کنم دست از اغراق بردارم و خودم 
را نزدیک به سبک زندگی مردم در آن شخصیت 
کنم و آن چیزی را ارائه بدهم که باورپذیر باشد. اگر 
کاراکتر در واقعیت زندگی، نیاز به آن شکل از بازی 
بیرونی داشته باشد، این کار را انجام می دهم و در کل 
حقیقی شکل گرفتن یک شخصیت با بازی من، از 

هرچیزی برایم مهم تر است.
روند فعلی بازيگری در سينمای جهان هم 
به همين سمت پيش می رود که بازيگر 
ديگر برای نشان دادن خود جلو دوربين 
نمی ايستد و از هرگونه اغراق خصوصا 
در سينمای ملودرام جلوگيری می شود. 
کار بازيگران هاليوود يا سينمای اروپا 
را چقدر دنبال می کنيد و شيوه آن ها 
تا چه حد روی کار حرفه ای شما تاثير 

می گذارد؟
من کار بازیگران ســینمای اروپــا و آمریکا را 
پیگیری مي کنم، چون حرفــه من بازیگری 
است و باید از روند بازیگری روز دنیا باخبر باشم، 


