
سینمای ایران

اولین کارش فیلم ســینمایی »غیرمنتظره« 
کار محمدهادی کریمی بود و در آنجا نقش 
یک مدل را بازی کرد. بسیاری به دلیل چهره، 
استایل، پوشش و تیپی که داشت، نظرشان 
این بود که یک ستاره  جدید به سینمای ایران 
معرفی شده  اما دیدیم که بعد از یکی، دو کار 
تقریبا از سینما محو شد. به نظر من عالقه ای 
که آقایی به عکاسی، مدلینگ و خاص بودن 
دارد بــه او کمک کرده ولی بازیگری او صرفا 
در این مسائل خالصه نمی شود. قابلیت های 
بازیگری  که دارد و تعادلی که در نقش هایش 
بین درونگرایی و برونگرایی می تواند داشته 
باشد وجه تمایز او و نکته  قابل توجهی است 
که تا کنون او را سر پا نگاه داشته و در ادامه 
حتی می تواند به عنوان بازیگر نقش اول و یک 
تیپ قهرمان در سینمای ایران حاضر شود. 
اگر بخواهم از فیلم های اخیر مثال بزنم شاید 
می توانستیم آقایی را در فیلم »روز صفر« به 
عنوان یک قهرمانی که تماشاگر می تواند با او 

ارتباط برقرار کند، ببینیم.

تحلیل نقش و بنیان چارت ذهنی در ایجاد 
ساختمان نقش

از اولین حضور جدی اش در »ارتفاع پست« 
و نقش متفاوتش در »زن دوم« و حتی بعدتر 
»مرگ کسب و کار من است«، »سعادت آباد« 
و »زندگی خصوصی« که نقش کوتاهی در آن 
داشت و »چهارشنبه 19 اردیبهشت«، »بدون 
تاریخ، بدون امضا« که از فیلم های قابل توجه 
او هســتند تا به امروز نقش های متفاوتی را 
بــازی کرده  که بدون مطالعه و تحلیل نقش 
قطعا نمی توانست در این دایره از نقش ها موفق 
باشد. او دو سال قبل در جشنواره فیلم فجر 

در »دیدن این فیلم جرم است« نقش آفرینی 
کرد کــه به نوعی ادامه  نقش او در مجموعه  
»راســتش را بگو« بود. بازیگری که در این 
مجموعه توانسته بود در نقش شهید چمران 
بازی کند، در نقش ســرداری ظاهر شده که 
در زمان اکران شاید بتواند برای یک سری از 
مخاطبان، به نوعی تداعی کننده سردار قاسم 
سلیمانی باشد. اولین بازی او بعد از »دیدن 
این فیلم جرم است«، »شنای پروانه« بود و 
ایــن یعنی او دو نقش کامــال متفاوت را در 
یک فاصله  کوتاه بازی کرده است. آقایی بازی 
ضعیف هم داشته و در بعضی نقش ها خنثی و 
یا خیلی معمولی بوده اما وقتی در کل کارنامه  
کاری او را مرور می کنیم می توانیم بگوییم که 
بازیگر موفقی بوده اســت. از نظر من یکی از 
شاخص های این موفقیت تحلیل نقشی است 

که برای بازی اش دارد.

موفق در بروز خشم و متفاوت با بازیگران 
اوراکت

کاراکترهایــی که از نویــد محمد زاده و 
حامد بهداد دیده ایم صرفا با بازی های برونگرا 
مطرح شده اند ولی امیر آقایی وجه ممیزه ای 
با این دو بازیگر دارد. درســت اســت که در 
بروز خشــم تبحر دارد ولی بازی او صرفا در 
این برونگرایی خالصه نمی شــود. به واسطه  
اینکه خشــم و عصبانیــت در نقش آفرینی 
او از یک بازی کامــال درونی برمی آید برای 
تماشاگر خیلی قابل توجه است و از نظر من 
علت اصلی  ارتباط او با تماشاگر همین مساله 
است. همانطور که گفته شد آقایی در »سعادت 
آباد« همین خصوصیت را داشت و راجع به 
فیلم های قابل توجــه دیگرش هم می توان 

مثال زد که این مساله را چقدر خوب توانسته 
پررنگ کند. در مجموعه  »اولین شب آرامش« 
که یکی از بهترین  سریال های تلویزیون بود نیز 
دقیقا همین تیپ را داشت. او در این مجموعه 
شــخصیتی آرام و درونگرا بود و در لحظاتی 
مرموز و ترسناک می شد. کاراکتری که تالش 
می کند تا به عشــقش برسد اما با فاجعه ای 
مواجه می شــود و وقتی احساس می کند که 
بازی خورده، دچار یک فوران احساس شده و 
ما باز در آنجا هم خشم و عصبانیت را در بازی 
او می بینیم. فکر می کنم این سبک بازی یک 
ویژگی قابل توجه در نقش آفرینی  آقایی باشد 
که با بهداد و محمدزاده وجه تمایز دارد. البته 
بهــداد در ادامه نشــان داد که در نقش های 
درونگرا هم بازیگر قابل توجهی است که نمونه  
بارزش فیلم »زندگی جای دیگری  است« بود 
که در تمام طــول فیلم یک بازی درونگرا از 

او می بینیم.

زیبا نباش اما باشکوه باش
در حــال حاضر بازیگرانی کــه با زیبایی 
مطرح بوده اند اکثرا محو شده اند. در این میان 
نمونه ای داریم که به واسطه  زیبایی در سینما 
بوده، اما بازیگر خوبی هم هســت و توانسته 
مسیر را ادامه دهد ولی به نظر من مخصوصا 
در شــرایط فعلی برای بازیگــر مرد، زیبایی 
ویژگی ماندگاری نیست که بخواهد به واسطه  
آن در سینما بماند. بازیگرانی که صرفا بتوانند 
به مدت چند ســال به دلیل این مشخصه در 
سینما باشند تعدادشان انگشت شمار است. در 
حال حاضر کسانی که جزو بازیگران محبوب 
سینما و تلویزیون هستند مثل حامد بهداد و 
یا نویــد محمدزاده که اکنون به نوعی جوان 

صدای آقایی جزو 
یکی از ویژگی های 
قابل توجه 
نقش آفرینی اوست 
که می تواند بازی با 
لحن هم داشته باشد. 
برای مثال کاراکتر او 
در »کوچه بی نام« و 
»حریم شخصی« که 
در آن یک نوع خاص 
شخصیت را بازی 
کرده بود، یا حتی 
کارهایی که با ابراهیم 
حاتمی کیا داشته مثل 
سریال »خاک سرخ« 
و فیلم های »ارتفاع 
پست«، »بادیگارد«


