چهره ماه

کدام از این ارتباطها را نداشــتم که بخواهد به من
کمک کند .االن هم با وجود ارتباطات بسیار نزدیکی
که دارم ،میبینید که معموال در فیلمها و تئاترهای
دوستانم نیستم .به طور مثال من هیچوقت در یک
تئاتر با هوتن شکیبا به عنوان یک دوست همبازی
نبودهام .البته پروژههایی هم بود ه که دوســتانم از
من خواســتهاند تا به آنها ملحق شــوم و من این
کار را کردهام؛ اما جالب است بدانید که دقیقه نود
بودهاست! یعنی یک بازیگر به هر دلیلی کنار گذاشته
شده و بعد به طور مثال آزاده صمدی با من تماس
گرفته و خواســته تا در «آیس لند» حضور داشته
باشــم .یا در مورد نمایش دوستداشتنی «مری
پاپینز» ،قرار نبود من در این نقش باشم و آخرین
کسی بودم که به گروه اضافه شدم و فقط 10جلسه
تمرین کردم .به هر حال ایــن ارتباطات بین همه
وجود دارد اما تا به امروز من هیچوقت از آن استفاده
نکردهام و به کســی نگفتهام که مرا ســر کار ببرد.
بهروز شعیبی با من قرارداد بست و بعد تلویزیون مرا
ممنوعالتصویر کرد و نتوانســتم در سریال «پرده
نشین» بازی کنم؛ این ماجرا تمام شد و دیگر پیش
نیامد که با او کار کنم.
از کدام استعداد خودتان به وجد میآیید و
به خاطر آن به خودتان آفرین میگویید؟
خیلی کم پیش میآید که از نظر خودم یک کاری
را آنقدر خوب انجام بدهم که به خودم آفرین بگویم!
این مســاله آنقدر کم اتفاق میافتد که حتی یادم
نمیآید آخرین بار کی بوده اما پیش آمده که خوب
بخوانم و بعد احساس رضایت کرده باشم و یا گاهی
اوقات چیزی نوشتهام و خیلی خوشحال شدهام .آن
زمان که برای رادیو مینوشتم این اتفاق بیشتر بروز
میکرد؛ ولی اینکه بگویم از یک استعدادم خیلی به
وجد میآیم و به خودم آفرین میگویم نه ،اینطور
آدمی نیستم.
نقش امین در «هم گناه» به لحاظ سنی
باورپذیر نیست ،شاید چون پارتنر شما
به درستی انتخاب نشده باشد .شما از
ابتدا برای همین نقش انتخاب شدید یا
پیشــنهاد دیگری هم مطرح شد و بعد

امین را پذیرفتید؟
در مورد نقش امیــن ،من فاصل ه ســنی زیادی با
روشنک گرامی ندارم و این نظر شما را من از شخص
دیگری نشنیدهام اما حتما شــما این را از چند نفر
شنیدهاید که میگویید .من اولین کسی بودم که
برای یک نقش در سریال «همگناه» با من صحبت
شد .چیزی نزدیک به چهار سال پیش بود که محسن
کیایی به من گفت مشغول نگارش فیلمنامهای است
و درحال نوشتن یک نقش برای من است و من از این
بابت بسیار خوشحال شدم .ماجرا مسکوت ماند تا
اینکه سال گذشته او فیلمنامه را برای من فرستاد و
خیلی آن را دوست داشتم .پیشنهاد نقش دیگری به
جز امین ،هیچوقت مطرح نشده بود و از ابتدا همین
نقش به من پیشنهاد شد.
تجربه آوازخواندن شما چقدر در اینکه
برای این نقش انتخاب شــوید تاثیر
داشت و آیا پیش از این رفاقت و رابطهای
با برادران کیایی داشتید؟
نه ،رفاقــت و رابطه نبود ه اما فکــر میکنم که آواز
خواندن حتما تاثیر داشتهاســت .به هر حال آنها
برای این نقــش به بازیگری نیاز داشــتند که آواز
بخواند و من این ویژگی را داشتم و مطمئن هستم
که رفاقت باعث نشده تا من برای این نقش انتخاب
شوم.
در همین ســریال «همگناه» برخی از
همکاران شــما در سبک و فرم دیگری
بازی میکنند که بازی آنها مشــخص
اســت .این در متدی از بازیگری قبول
شدهاســت و در متد دیگری هم بازی
رئال و واقعی جلوه درستتری به بازیگر
میدهد .شــما در نقــش امین تالش
قابلتحسینی برای واقعی بازی کردن
داشتید .این چیزی اســت که از شما
خواسته شده بود یا سبک فکری شما در
اجرای نقش به این سمت کشیده شد؟
من فکر نمیکنم کسی متد یا شیوه بازیگری ویژهای
را جدای از گروه پیش گرفته باشد .جنس بازیگریِ
دیگری هســت که بین بازیگر و کارگردان اتفاق
میافتد و دلیل بخشــی از آن ،فیلمنامه است؛ در
ادامه میبینید که شــاید الزم بوده تا این جنس از
بازی انتخاب شود .من نمیتوام راجع به بازی بقیه
نظر بدهم اما در مورد خودم باید بگویم که مصطفی
کیایی بازیگردان بسیار باهوش و خوبی است و بازی
بازیگران را پاالیش میکنــد و اضافات را میگیرد.
به هر حال بازیگر خیلی وقتها دوست دارد بازی
کند اما مصطفی این را از من گرفت .در جلســات
اول تمرین ،طوری پیش میرفتیم که من میگفتم
این ســکانس را باید اینطور بازی کنم اما میدیدم
مصطفی آن را خیلی ســاده میکرد .این شیوهای
است که او میپسندد و خیلی رئالیستی بازی کردن
بسیار سخت اســت .او در روزهای اول مدام از من
میخواست رئالیستی بازی کنم و من تمام تالشم را
کردم که تا حد امکان از فرم و جنس بازیام در تئاتر
فاصله بگیرم و بازی رئالتری ارائه دهم که خدا را
شکر انگار این اتفاق افتاده که شما هم محبت دارید
و این را میگویید.
جزئیات نقش چیزی است که
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معموال در کاراکترهای اغلب سریالها
رعایت نمیشود ،جزئیات به معنی اینکه
وقتی بازیگر دیالوگ ندارد چه رفتار بدنی
داشته باشــد یا چه کارهایی برایش در
نظر گرفته شده باشد تا جلوه طبیعی پیدا
کند .در بازی شما این بازی در لحظات
بیدیالوگ دیده میشود و یکی از دالیل
واقعی درآمدن بازی شــما هم میتواند
همین باشد ،قبول دارید؟
من بابت این ســوال خیلی خوشحال هستم چون
حتما این مســاله دیده شــده که االن این را از من
میپرســید .به هر حال تماشاچی بیشتر کسانی را
میبیند که دیالوگ و یا اکت ویژهای دارند اما در این
صحنهها حواســش به کاراکتری که گوش ه تصویر
نشسته و دیالوگش را گفته ،نیست .به نظرم وقتی
صحبت از بازی رئالیستی و بیان در بازی میشود،
بخشی از آن همین سکوت و بازی در سکوت است.
وقتی میگویم مصطفی کیایی از من میخواســت
رئالیســتی بازی کنم ،این فقط در گویش من نبود
و در همه چیز باید به چشم میآمد .من اتفاقا خیلی
زیاد به این بازیهای چند ثانیهای اهمیت میدهم و
هم ه این بازیها را نگاه میکنم؛ بنابراین سعی کردم
در این مواقع ،بازی رئالیستی و طبیعی به نظر بیاید و
حرف شما را کامال قبول دارم.
چقدر درباره این موضوع با کارگردان و
نویسنده کار صحبت میکردید؟
راجع به این بازیهای در سکوت ،یادم نمیآید که با
کارگردان صحبت کرده باشیم.
نکته دیگر شکل درســت ادای کلمات
در این نقش است که شاید در کارهای
قبلیتان هم وجود داشت اما اینجا ویژهتر
به آن پرداختید ،نه به سمت سخت بیان
کردن پیش رفتید و نه سرسری اداکردن
واژهها ،این ویژگی برای شــما چقدر در
اجرای نقش اولویت دارد و آیا به آن فکر
یا برای آن تمرین میکنید؟
من آنجا ویژهتر به این موضوع نپرداختم اما شــاید
بیشتر دیده شدهاست؛ مثال در سریال «هیات مدیره»
هم بیان من به همین شکل بود .قرار بر این بود که من
امین دربندی را کامال رئالیستی بازی کنم؛ مثل هدیه
تهرانی ،سوگل خلیق ،محسن کیایی و بچههایی که
کامال رئالیستی به نقششان پرداخت ه بودند .تمرینی
برای بیان رئالیستی نبود و من فقط سعی میکردم
جزئیات یک نقش را در یک قالب کامال رئالیستی در
بیاورم .هم ه ما بیان رئالیستی داریم؛ یعنی استادهای
بزرگ بیان هم وقتی مثال خرید یا رانندگی میکنند
بیان خیلی راحت ،واقعی و رئالــی دارند ،بنابراین
تمرین ویژهای در کار نبود.
شما در همین راستا کارگاهی به نام بیان
موثر دارید ،فکر میکنید این مهارت چقدر
در میان بازیگران ما وجود دارد و رعایت
میشود؟
فکر میکنم مشــکل ما این اســت که حرفهای
همدیگــر را نمیفهمیم؛ دقت نمیکنیم و ســعی
نمیکنیم بر احساســات همدیگر تاثیــر بگذاریم.
میتوانم بگویم که بازیگران تئاتــری ما اغلب این
مساله را رعایت میکنند و سعی میکنند که بیان

