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در دنیایی زندگی 
می کنیم که رسانه ها 
نقش انکارنشدنی 
دارند و طبیعتا این 
مساله نمی تواند 
بی تاثیر باشد ولی 
آقایی بعد از چند 
فیلم ابتدایی اش در 
سینما، شمایل خاصی 
را به خود گرفت و 
تا االن هم همان 
استایل را حفظ کرده 
و در گفت وگوهایش 
خوانده ام که گفته 
عالقه  شخصی 
خودش هست و امیر 
آقایی واقعی این 
است. سر تراشیده 
و استایل های خاصی 
که شبیه مدل ها 
هست را از او می بینیم 
ولی طبیعتا اگر 
بازیگری بخواهد 
صرفا به این واسطه 
حضور داشته باشد، 
نقش بگیرد و ادامه  
حیات بدهد قطعا 
در این سینما محو 
می شود

نقش دوم و مکمل خودش را تثبیت کند.
 وقتی کارنامــه  کاری او را مرور می کنیم 
متوجه می شویم که نقش های کامال متنوعی 
از کاراکترهای مختلف دارد و شاید این یکی 
از ویژگی هــای بارز او باشــد که تقریبا همه 
جــور تیپ را در ســینما و تلویزیون ما بازی 
کرده است؛ از کاراکتر پلیس گرفته تا کاراکتر 
شهید چمران در مجموعه  »راستش را بگو« و 
فیلم هایی مثل »سعادت آباد«، »بادیگارد« و... 
که مقداری متفاوت بوده اند. من فکر می کنم 
در »شــنای پروانه« او به یک تعادلی رسیده 
و در عیــن اینکه بهترین بازیگر نقش مکمل 
است، بازی تاثیرگذاری را هم ارائه داده است. 
این نقش یک تیپ اســت که آقایی توانسته 
در این فیلم آن تیپ را مال خود کند. او بین 
ویژگی هایی که در بازی اش دیده ایم و کاراکتر 
وحیــد مرادی که نقشــش را بازی می کند، 
تلفیقــی به وجود آورده و این شــخصیت را 

شناسنامه دار کرده است.

تبحر در درون ریزی و برون ریزی
بــا توجه بــه کارنامــه  کاری آقایی نکته  
قابل توجه در بازی او این است که نشان داده 
هــم می تواند بازی درونگــرا ارائه دهد و هم 
می تواند بازی برونگرا داشته باشد. وقتی روی 
مجموعه  کارهای آقایی تأمل می کنیم سبک 
بازی  اش معموال بازی درونگرایی است که در 
لحظات و مواقعــی برونگرایی خاصی را از او 
شــاهد هستیم؛ یعنی یک بازی کنترل شده 
با چند نقطه  فوران احساســی که برون ریزی 
دارد. برای این مساله فیلم »سعادت آباد« مثال 
خیلی خوبی است. کاراکتری که خودش را در 
یک جمع تقریبا غریبه می داند و نمی تواند با 
آن آدم ها ارتباط برقرار کند. از ابتدا تا انتها یک 
بازی کامال کنترل شــده و درونی را از آقایی 

می بینیم ولی وقتــی به آن راز پی می برد و 
متوجه می شود که همسرش بدون اطالع او 
بچه اش را سقط کرده، با یک فوران احساسی 
مواجه می شــویم و یک بازی برونگرای فوق 
العاده قابل توجه را از او می بینیم. فکر می کنم 
بر پایه  همان تیپ و شــخصیتی که در فیلم 
»کوچه بی نام« داشت توانست کاراکترش در 
»حریم شــخصی« را بازی کند و به نظر من 
این شــخصیت در ادامه  همان نقش کوتاه او 

در »کوچه بی نام« است. 

شبه هیوال در »آقازاده« و »شنای پروانه«
همانطــور کــه گفتم آقایــی از نظر من 
می توانســت یک بازیگر ژانر باشــد. یعنی 
یــک کاراکتر بزن بهادرِ قهرمان که حتی به 
دلیل شمایل و استایلی که دارد می توانست 
یک تیپ کلیشــه ای را در ســینما داشــته 
باشــد. نمی توانیم قضاوت کنیــم اما من از 
مصاحبه هایش می توانم این را برداشت کنم که 
خودش عالقه مند نبوده تا به این مسیر برود 
و بخواهد یک تیپ یا کاراکتری را مدام تکرار 
کند و نمی توان گفت که این بد اســت. ولی 
راجع به دو نقش اخیری که بازی کرده، از نظر 
من باید بین این  دو تفاوت هایی را قائل شویم. 
»شنای پروانه« یک تیپ است، همانطور که 
خودش هم در نشست مطبوعاتی جشنواره 
فیلم فجر به این ماجرا اشــاره کرد و گفت: 
من فقط خاطراتم در گذشته را مرور کردم، 
چون در آن محیط و با آن آدم ها زندگی کرده 
بودم. در ادامه گفت که نیمی از بچه محل های 
من مرده اند و نیمی دیگر زیر سایه  حکم اعدام  
هستند. او در این فیلم با قدرت بازیگریش از 

تیپی که همه کم و بیش با آن آشنا هستیم 
یک نقش کوتاه خلق کرده اســت. نقشی که 
در ســریال »آقازاده« دارد به نسبت »شنای 
پروانه« کاراکتر پررنگ تری است و تم منفی 
و وجهه  شرش نیز بیشتر است. حداقل در این 
پنج قسمتی که ما شاهد این مجموعه بوده ایم، 
شــخصیتش اینطور بوده   که شاید در ادامه 
سرنوشت دیگری پیدا کند. این نقش، نسبت 
به »شنای پروانه« تفاوت ها و پیچیدگی های 
بیشتری دارد و فکر می کنم که سرانجام این 
کار و بــازی  آقایی در این مجموعه، می تواند 
در ادامه مسیر بازیگری و نقش هایی که به او 
پیشنهاد می شود تاثیرگذار باشد. چون تقریبا 
برای اولین بار است که با این شمایل و با این 
صراحت چنین نقشی را در سینما و تلویزیون 

بازی می کند.

تاثیر استایل، مدلینگ و رسانه
در دنیایی زندگی می کنیم که رســانه ها 
نقش انکارنشدنی دارند و طبیعتا این مساله 
نمی تواند بی تاثیر باشد ولی آقایی بعد از چند 
فیلم ابتدایی اش در سینما، شمایل خاصی را 
به خود گرفت و تا االن هم همان اســتایل را 
حفظ کــرده و در گفت وگوهایش خوانده ام 
که گفته عالقه  شــخصی خودش هســت و 
امیر آقایی واقعی این اســت. سر تراشیده و 
استایل های خاصی که شبیه مدل ها هست 
را از او می بینیم ولــی طبیعتا اگر بازیگری 
بخواهد صرفا به این واســطه حضور داشته 
باشد، نقش بگیرد و ادامه  حیات بدهد قطعا 
در این سینما محو می شود. ما در سال های 
دور بازیگری به نام دانیال عبادی داشتیم که 

AM
IR

 A
G

H
AI

I


