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آن اضافه وزن در آینده توی چشم نزند و معلوم 
نشود که این صرفًا یک “ُپف” موقتی است بلکه 
روی تن و بدن بنشــیند. بیشترین فشاری که 

متحمل شدم، فشار فیزیکی بود.

اگر موافق باشید به سراغ بحث های 
کلی تر برویم. شــما، بــا توجه به 
توانایی هایتان و با توجه به مدت زمانی 
که دارید فعالیت بازیگری را انجام 
می دهید، نســبتاً دیر به یک بازیگر 
مطرح تبدیل شــدید. فکر می کنم 
بازیگران زیادی با این شــرایط - 
به خصوص در تئاتر - حضور دارند که 
ممکن است ده یا پانزده سال در شهر 
یا منطقه خودشان بدرخشند و جایزه 
هم دریافت کنند اما هیچ وقت شانس 
شناخته شدن توسط مخاطب عام را 
به دست نیاورند یا هیچ وقت گذارشان 
به ســینما نیافتد. فکر می کنید عامل 
اصلی این دیر شــکوفا شدن یا در 
مواردی شکوفا نشــدن استعدادها 
چیست؟ آیا، بدون تعارف، مافیایی 
وجود دارد؟ یا مشــکل بــه تنبلی 

تهیه کنندگان یا فیلمسازانی 
برمی گردد کــه دنبال 

بازیگران نمی گردند 
یــا به خاطر عدم 

شــناخت آن ها 
از حــوزه تئاتر 

است؟
برای ایــن که به 
جواب ســؤال برسم، 
یــک چیــز در مورد 
خــودم می گویــم. 
گروهــی شــاید مثل 
من هســتند و خیلی 

سخت انتخاب می کنند. 
شــاید این وضعیت به این 

خاطر برایشــان بــه وجود 
بیاید. خود من تــا چهار، پنج 

ســال پیش اصاًل قصــد آمدن به 
تهران نداشتم و می خواستم در تبریز 

به فعالیت تئاتری ام ادامــه دهم )مگر 
این که می خواســتم برای اجراهای 

مختلف به شهرهای دیگر بروم(. 
چون آن پروژه ای که برای 

من ارجحیت دارد 
یک پروژه 

تکنیکال تئاتری است که این مسیر سال های 
زیــادی از عمر بازیگــر را به خــود اختصاص 
می دهد تا به ایده آلش برســد. اما سؤالی دارم: 
در کدام حوزه مافیا وجود ندارد؟ ما در عمران 
یا ساختمان ســازی یا هر حوزه ای مافیا داریم. 
ســینما هم مافیای خودش را خواهد داشت. 
اما خوشــبختانه با ورود نسل جدید بازیگرانی 
که بر ســر کار آمده انــد، نســل جدیدی که 
به انتخاب بازیگر مشــغولند و خالصه نســل 
جدیدی که درگیر پروسه بازیگری اند و قاعده 
برایشان تکنیک و بازی است و نه آن پارامترها و 
فاکتورهایی که مثاًل در سینمای ده سال پیش 
ما در حوزه بازیگری وجود داشته، فکر می کنم 
شرایط برای خیلی ها مناسب تر شده است. اما 
قاعدتًا من دیر دیده شــدِن خیلی از آدم ها را 

می گذارم پای تنبلی.

یعنی جست وجو نکردن.
صددرصد. ببینید. اآلن یک ســری پدیده 
بازیگری در دانشگاه های تهران و شهرستان ها 
حضور دارند. من در آذربایجان شرقی باالی ده 
بازیگر را می توانم نام ببرم که اگر وارد ســینما 
شوند فرصت برای کســی نمی ماند. احساس 
می کنم بخشــی از قضیه ناشــی از ترس یک 
سری از کسانی اســت که فکر می کنند فقط 
قرار است یک پروژه ســاخته شود و در آن 
هم خودشــان باید بازی کننــد. آن ها 
نمی دانند کــه به اندازه همــه پروژه 
وجــود دارد و هــزاران قصه وجود 
دارد که می شــود آن قصه ها را 
بازی کرد. اما جدا از این، من 
ماجرا را می گذارم پای تنبلی 
یک سری از کارگردان ها و 
تهیه کننده ها و مطمئنم 
که اگــر ایــن تنبلی را 
درمان کنند، شاهد نفس 
بهتــری در ســینمای 
بدنه خواهیم بود. چون 
طیــف بازیگرانــی که 
دارند می آیند معلوم 
است. بازیگرانی که 
در چند ســال اخیر 
درگیِر علوِم انسانِی 
بازیگری شــده اند 
خیلی بیشتر از طیفی 
است که قباًل داشتیم. اگر 
قباًل فقط اســتاد سمندریان را 
داشتیم که یک منبع ورود به 
حوزه تحلیل و تجزیه بود، اآلن 
طیف زیادی از اساتید را داریم 
که دارند این کار را انجام 
می دهنــد و بازیگران 
را علمــی پــرورش 
می دهند. بازیگراْن 
دیگر فقط تبدیل 
بــه یک ســری 
موجود نمی شوند 

که بیایند آن جا بخندند و اخم کنند. اما در این 
شرایط، به خاطر همان قضیه تنبلی، فکر می کنم 
باید اتفــاق عجیب وغریبی بیافتد تا مشــکل 
حل شــود. احســاس می کنم کارگردان ها – 
به خصوص کارگردان های جدید و فیلم اولی – و 
تهیه کنندگان این آثار می توانند نگاه جدی تری 
به تئاتــر و بازیگران کف تئاتــر بیاندازند و در 
این حالــت فکر می کنم قطعــًا اتفاقات خیلی 

قشنگ تری در سینما خواهد افتاد.

از یک طرف، قاعدتاً اگر یک حرکت 
پله به پله وجود داشته باشد، می تواند 

در آینده تأثیر مثبتی داشته باشد.
صددرصد.

فکر می کنم دلیلش مشخص است. 
آن تجربه اندوزی و ریزه کاری هایی که 
آدم آرام آرام به دست می آورد باعث 
می شود که آدم در آینده انتخاب های 
درست تری داشته باشد، نقاط قوت و 
ضعف خود را بهتر بشناسد و به قول 
معروف بهتر کار را در بیاورد. اما به طور 
ویژه فکر می کنم پیش زمینه قوی و 
طوالنی تئاتری، تأثیر بسیار مهمی در 
این دارد که آدم بعداً در سینما ماندگار 
شــود. مثالی که در سطح جهانی به 
ذهنم می رسد، آل پاچینو است که قبل 
از این که حتی یک فیلم در سینما بازی 
کرده باشد، جایزه تونی )معتبرترین 

جایزه تئاتر دنیا( را برده بود.
تمام شد رفت!

فکر می کنــم آن پیشــینه تئاتری 
خیلی در این تأثیر داشــت که وقتی 
پاچینو شناخته شد، بتواند خود را در 
طوالنی مدت آن بــاال حفظ کند. چه 
نکته ای در حضور روی صحنه تئاتر 
اســت که می تواند چنین کمکی به 

بازیگر کند؟
تحقیقاتی در این حــوزه وجود دارد که ما 
به عنوان یک بازیگر باید چه زمینه و چه راهی 
را طی کنیم تا به نقطه ای برســیم که نقش مد 
نظر نویسنده است. بیشــترین کار به تکنیک 
همسان سازی خودت – به عنوان بازیگر – با آن 
موقعیتی برمی گردد که در آن نمایشنامه نوشته 
شده است. در دنیای سینما، شکل پرداختش 
به خاطر مسائلی چون لوکیشن های متفاوت، 
کات های متفاوت، جاگیری های مختلف وسایل، 
کادرهای خیلی بسته و غیره، فرق می کند. در 
چنین شرایطی، تو به عنوان بازیگر ممکن است 
متوجه نشوی که این مسیر، چه مسیری است. 
اما بازی کردن در تئاتر آموزشی به تو می دهد 
و آن آموزش بیشــتر بر پایه تحلیل اســت. تو 
باید بدانی که این یک علم اســت. الزم نیست 
تو)همان طور که گفتم( بروی، بخندی و گریه 
کنی )کاری که شاید خیلی از آدم ها می توانند 
انجام دهند(. خیلی ها سر یک سری از مباحث 


