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 برای بازیگر و در 
هنر قانون گذاشتن 
اشتباه است و اصال 
چهارچوبی وجود 
ندارد. شعر نو از 
کجا می آید؟ وقتی 
چهارچوب های 
شعر کالسیک به هم 
می خورد، یک دفعه 
یک نفر می آید و نیما 
یوشیج می شود. 
من در این قضیه به 
فیلمنامه  و کاراکتر کار 
نگاه می کنم و وقتی 
شما یک فیلمنامه ی 
خوب و یک کارگردان 
خوب داشته باشید، 
اگر در آن پازل چه 
در بخش فرعی یک 
نقش تک سکانس 
بازی کنید و چه نقش 
اصلی، چون قالب 
درست است شما هم 
دیده می شوید

باشد و یا حتی ممکن است که بعضی از 
طرفدارانشان را از دست بدهند. برای 
مثال اتفاقی که بــرای وحید رهبانی 
در سریال »گاندو« افتاد، این بود که 
خصوصا در فصــل جدیدش خیلی ها 
برای او گارد گرفتند. آیا برای شما این 
ریسک را نداشت که کار امنیتی کردن 
ممکن است که یک دردسرهایی را هم 

برای شما به همراه داشته باشد؟ 
من فکــر نمی کنم که در هنر ما و کســانی که 
در این سینما و در این فضا دارند کار می کنند 
خیلی درگیر این اتفاقات باشــند، چون وحید 
رهبانی استاد من است و بازیگر بسیار توانمندی 
است. یادم است که حتی در فیلمی که پارسال 
در جشــنواره بازی کرد کاندیــدای بازیگری 
شــد. پس فکر نمی کنــم که نگاه تــا این حد 
صفر و صدی باشــد و برای من هــم این اتفاق 
نیفتاده است. به نظر من وقتی که دموکراسی، 
روشــنفکری، فضای بــاز و احتــرام به همه  
سلیقه ها، در هنر ما وجود داشته باشد آن وقت 
ما می توانیم از جامعه توقع داشته باشیم که به 
همه  نظرها احترام بگذارند. ما باید از خودمان 
شروع کنیم. من بازیگر هســتم و در یک اثری 
بازی می کنم که ممکن اســت فضای امنیتی 
داشته باشــد، در یک اثر طنز بازی می کنم، در 
یک ملودرام اجتماعی بازی می کنم، درواقع مهم 
این است که من به عنوان بازیگر تمام تالشم را 

بکنم و در خدمت آن اثر باشم.

چالشی که با نقش خودتان در سریال 
»سرجوخه« داشتید چه بود؟ 

صد و هشتاد درجه با خودم فرق می کرد و این 
ســنگین ترین چالش ممکن است! نگاه، لحن، 
صدا، گام صحبت کردن و همه  چیزش حتی از 
لحاظ فیزیک و راه رفتــن، همه و همه با خودم 
فرق داشــت و کاری که کردم این بود که با او 
زندگی کنم. یعنی کاراکتر کیان به نوعی زیست 
زندگی من شــده بود و هنــوز هم نوکرم 
چاکرم، فدا مدا، دوستت دارم اسیدی، 
تکیه کالم های من اســت. برای 

من خیلی چالش عجیب و دوست داشتنی بود. 

گریم شما در این سریال خیلی شبیه 
به ابوالفضل صفری تهیه کننده  این کار 
است. این مسأله برای شما چقدر محل 
سؤال شــده بود و این شباهت چقدر 

برای شما جالب بود؟ 
ابوالفضل صفری اولیــن کاری که کرد این بود 
که عکس را برای جالل موســوی طراح گریم 
خوبمان فرستاد و کاراکتر کیان خیلی نزدیک 
به خودشان بود. ما چون حدود یکی، دو ماه برای 
این کاراکترها دورخوانی داشــتیم، یادم است 
که احمد معظمی به من گفت که ریشت را نزن 
و کارگردان هم خیلــی نزدیک به همین گریم 
بود ولی خاطره  قشنگش این بود که ابوالفضل 
صفری عکس را فرســتاد و گفت که گریمش 
این طور باشــد و خدا را شــکر گریم خیلی به 
کاراکتر من کمک کرد و خیلی گریم متفاوتی 
شد. جا دارد که در اینجا از بچه های گریم، جالل 
موسوی طراح گریم و حسین محمد نژاد مجری 

گریم تشکر کنم. 

شــما کار کمدی در کارنامه دارید که 
می توان به »پارادایس« و »سامورایی 
در برلین« اشاره کرد. آیا باز هم به شما 
پیشنهاد شده و خودتان نپذیرفتید؟ 
به طور کلی بازی در کدام ژانر بیشتر 

دلخواه شما است؟ 
دیگر کار کمدی نداشــتم و دیگر عالقه ای هم 
ندارم که در کار کمدی حاضر شــوم. من هنوز 
در پلتفرم ها بازی نکرده ام و پیشــنهاد یکی از 
کاراکترهــای اصلی طنز در پلتفــرم بوده ولی 
قبول نکردم. یک تجربه ای بود که من دوســت 
داشتم بعد از »دلدادگان«، یک کاراکتر متفاوت 
نسبت به امیر بازی کنم که فرهاِد »سامورایی 
در برلین« را بــازی کــردم و در »پارادایس« 
هم کار من کاری بــود که ملودرام داشــت و 
یک کار اجتماعی بود. درســت اســت که فضا 
کمیک بود ولی داستان کاراکتر من خیلی تلخ 

درباره  خیلی مثبت تا 
خیلی منفی بودن در 
»دلدادگان« و »سرجوخه« 
تمایل واقعی شما به 
کدام سمت است؟ یعنی 
به سمت قهرمان یا 
ضد قهرمان بودن؟ در واقع 
چه تایپ شخصیتی بین این 
دو برای شما جذاب تر است؟ 

من برای خودم چهارچوب درست نمی کنم. این نظر من است و یک بازیگر 
دیگر می تواند نظر من را نفی کند، به طور کلی چهارچوب و قانون گذاشتن 
در هنر و در هر شاخه ای از آن کار اشتباهی است. اصوال خیلی نباید قانون 
بگذاری، قانون برای حسابداری، مسائل مالی و برای یک کارمند است. 
برای بازیگر و در هنر قانون گذاشتن اشتباه است و اصال چهارچوبی وجود 
ندارد. شعر نو از کجا می آید؟ وقتی چهارچوب های شعر کالسیک به هم 
می خورد، یک دفعه یک نفر می آید و نیما یوشیج می شود. من در این قضیه 
به فیلمنامه  و کاراکتر کار نگاه می کنم و وقتی شما یک فیلمنامه ی خوب 
و یک کارگردان خوب داشته باشید، اگر در آن پازل چه در بخش فرعی 
یک نقش تک سکانس بازی کنید و چه نقش اصلی، چون قالب درست 
است شما هم دیده می شوید. نظیر آن »خانه  امن«، »دلدادگان« و سریال 
»سرجوخه« است. حتی نگاه می کنید و می بینید که یک دفعه ساعت ها 
درباره ی نقش های کوتاه صحبت می کنند؛ این مسأله نشان می دهد که 
اگر اثر خوب باشد شما می توانید در آن اثر دیده شوید. حاال شما یک نقش 

اول منفی بازی کنید ولی فیلمنامه اش خوب نباشد، به طور کلی اگر یک 
جایی از اثر بلنگد شما هر کاری هم که کنید، نمی شود که نمی شود. همه  
اجزایی که آن کار را تشکیل می دهند باید درست باشند تا آن کار دیده شود. 
من به فیلمنامه نگاه می کنم و به این نگاه نمی کنم که االن اگر نقش منفی 
بازی کنم دیده می شوم؛ خیر، این طور نیست. من در »دلدادگان« و در 
آن مسیر باید امیر را بازی می کردم که خدا را شکر بهترین بازخوردها را 
داشتم، االن در این مســیری که دارم می روم »کیاِن« سرجوخه را بازی 
می کنم که وقتی در یک سکانسی این شخصیت کشته می شود ولی در 
خواب است؛ بیننده بیست و چهار ساعت منتظر می ماند تا ببیند که کیان 
خواب بوده یا نبوده است. این برای من یک موفقیت محسوب می شود و 
بابتش خدا را شاکر هستم. مرجع بازخورد برای من اینستاگرام است، وقتی 
که به یکباره ده هزار کامنت می گیرم که چرا کشته شد، یعنی این کاراکتر 
دیده شده است. برای من معیار فیلمنامه است و کارگردانی که قرار است 

با او کار کنم.


