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 مجله تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره 12  

 خرداد 1401

اســتفاده کنی. از مکمل تلویزیون 
شروع کردی و پله پله آمدی تا نقش 

اول سینما.
در مورد این پله پله بودن می توانم شــاهد 
بیاورم. حتی از نقش مکمل هم شروع نکردم. 
شروع کار من قبل از حضور در نقش های مکمل 
بود. من در یکی از فیلم های جمشــید و نوید 
محمودی یک پالن ده ثانیه ای بازی کردم. اگر 
کسی آن فیلم را ببیند و من را نشناسد می گوید 
این آدم هنرور بوده است. در فیلم بعدی برادران 
محمودی یک نقش چهار سکانسی گرفتم. بعد 
یک نقش مکمل به دســت آوردم و همین طور 

جلو آمدم. واقعًا این مسیر را پله پله طی کردم.

  در ادامه به چه فکر می کنی؟ هنوز به 
تلویزیون فکر می کنی یا فقط سینما؟
اصاًل این گونه نیست که به تلویزیون فکر 
نکنم. اتفاقًا دوســت دارم اتفاقی که یک بار با 
سریال »پدر« برای تلویزیون افتاد، دوباره رخ 
دهد. یادم است آن موقع ها می گفتند ده، پانزده 
سال بود که سریالی از تلویزیون پخش نشده 
بود که بتواند، به قول معــروف، خیابان خلوت 
کند. شبکه دو هم در آن دوره از دیگر شبکه ها 
عقب افتاده بود، نسبت به آن ها پایین رفته بود 
و چند سالی می شد که نتوانسته بود کار خیلی 
پربیننده ای تولید کنــد. ناگهان »پدر« آمد و 
بیننده عجیب وغریبی به تلویزیون تزریق کرد و 
همه دنبالش می کردند. اآلن این طوری نیست. 
در حال حاضر، متأسفانه، کار خوب در تلویزیون 
ساخته نمی شود. باید این قوانین بی منطق را 
کنار بگذارند، سناریوی خوب تصویب کنند، و 
کاری کنند که عوامل خوب )چه افراد پشــت 
دوربین و چه بازیگــر( به تلویزیــون بیایند. 
آن وقت من پایــه ام که یک ســریال خوب و 
منطقی و پربیننده بازی کنم که مردم دوستش 
داشته باشند. واقعًا اگر چنین اتفاقی رخ دهد، 

من آماده ام.

ناراحت نیستی که همان یک سریال 
پربیننده ای هم که بازی کردی دیگر 
امکان بازپخش )در شبکه آی فیلم یا 

هر شبکه دیگری( ندارد؟
چرا. ناراحتم. باالخــره آدم یاد خاطرات و 
دوران خوب می افتد. به خاطر اتفاقاتی که افتاد 
ناراحتم. دوست داشتم همه کنار هم بودیم و 
سریال پخش می شــد و آن را همراه با مردم 

دوباره می دیدیم.

»پــدر« به قــول تــو ســریالی 
»خیابان خلوت کن« بوده است. اآلن 
ســریال های کم بیننده تری مجدداً 
پخش می شوند و آن قدر کار خوب 
وجود ندارد کــه بازپخش قدیمی ها 
بیننده بیشــتری از ســریال های 
جدید دارد. حاال اگــر، بعد از »پدر« 
و »آقازاده«، نقش مثبت سومی به تو 

پیشنهاد شود بازی می کنی؟

صددرصد. اآلن که در »شــادروان« بازی 
کردم با خیال راحت بازی می کنم.

اما قبل از آن رد می کردی؟
بله.

بــه کارگردانــی عالقــه داری؟ 
نمی خواهی راه پدر را ادامه دهی؟

نه. نمی خواهم کارگردانی کنم. اما در ادامه 
راه پدر شاید تهیه کنندگی کنم.

اما فیلم کوتاه هم ساخته بودی.
بله. فکر کنم دو، سه تا فیلم کوتاه ساختم 
و دو، ســه تا هم با دوســتانم راه انداختیم و 
ســاختیم. ولی فعــاًل به هیچ  وجــه دغدغه 

کارگردانی ندارم.

اآلن پروژه ای در دست کار داری؟
اآلن نــه. درگیر اکــران و اکــران آنالین 
»گشت 3« بودیم که تمام شد. امسال سر یک 
پروژه خواهم رفتم. یا سریال است یا سینمایی. 
احتمااًل تا یکی – دو مــاه آینده درگیر خواهم 

شد.
در بیش از یک دهــه ای که در این 
عرصه فعالیــت می کنــم، به این 
نتیجه رســیده ام که حدود چهل - 
پنجاه درصــد موفقیت هر بازیگری 
وابســته به فیزیک، استیل و چهره 
اســت. زمانــی بخشــی در مجله 
»دنیای تصویر« با عنوان »چهره ها« 
داشــتم که در آن با بازیگرانی که 
تازه بازیگری را شروع کرده بودند 
صحبت می کردیــم. آن زمان یادم 
است دو نفر را دیدم که به نظرم آمد 
پتانسیل سوپراستار شدن را دارند. 
یکی تو بودی که در »سایه بان« دیده 

سوپراستار شدن 
یعنی یک پکیج کامل: 
یعنی آدم بازیگر 
خوبی باشد، استیل 
داشته باشد، چهره 
داشته باشد، چشم 
داشته باشد، صدا 
داشته باشد، کاریزما 
)به قول خودمان 
“آن”( داشته باشد 
و... یک آدم باید 
این ها را داشته باشد 
و به نظرم خودش هم 
باید آدم خوبی باشد

بودم و دیگری امیر جدیدی که اگر 
اشــتباه نکنم در »13« بازی کرده 
بود. فکر می کنم پیش بینی ام ثابت 
شده اســت. خودت فکر می کنی 
مســائلی همچون فیزیک و چهره 
در سوپراستار شدن تأثیر دارند و 
چقدر به این سوپراستار شدن یا 

بودن فکر می کنی؟
به نظرم نمونه های گذشته در دنیا این را 
نشان داده اســت که سوپراستار شدن یعنی 
یک پکیج کامل: یعنی آدم بازیگر خوبی باشد، 
استیل داشته باشد، چهره داشته باشد، چشم 
داشته باشد، صدا داشته باشد، کاریزما )به قول 
خودمان “آن”( داشته باشد و... یک آدم باید 
این ها را داشته باشــد و به نظرم خودش هم 
باید آدم خوبی باشد. یعنی فکر می کنم اگر 
یک آدم ذات خوبی نداشته باشد مردم کاماًل 
می فهمنــد و نمی تواننــد او را به عنوان یک 
سوپراستار قبول کنند. اگر یک بازیگر همه 
این ها را داشته باشــد، سوپراستار است. من 
به این مســائل فکر نکرده ام. مسیری است 
که دارم می روم. اصاًل بــه آن اعتمادبه نفس 
نرسیده ام که بگویم »این پکیج در مورد من 
کامل است پس من سوپراســتار می شوم یا 
هستم«. این را باید بقیه ببینند و در موردش 

نظر بدهند.

البته در کنار این ها، انتخاب ها هم 
تعیین کننده است.

بله. انتخاب هم خیلی مهم اســت. خدا 
را شــکر من به واســطه زندگی در سینما، 
تجربیاتی کــه دارم و دو مشــاور اعظم که 
باالی سر من هستند، سعی می کنم انتخاب 
اشتباهی انجام ندهم. امیدوارم چنین اتفاقی 
پیش نیاید و همیشــه انتخاب هایم درست 

باشد.


