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در وهله اول، 
مخاطب باید حس 
سمپاتی با شخصیت 
پیدا کند و این حس 
باید سریع ایجاد 
شود تا مخاطب تو را 
)حتی به عنوان یک 
بد من یا یک قهرمان 
با اشکاالت ویژه( 
بپذیرد

و دو ساعت اجرا داری. روزی دوازده یا شانزده 
ساعت ممکن است کار سخت فیزیکی و روحی 
در درگیری با عوامل مختلف در پیش داشــته 
باشی. در کنار آن، در ســریال)به دلیل میزان 
پخش شدن آن ســریال در شــب ها، روزها و 
لحظه های مختلف( شاید در کل سریال تو ده 
بخش را برای خود انتخاب کنی و بگویی، »من 
در این ده بخش قرار است از قالب آن چه هستم 
بیرون بیایم«. تو باید یک قالب ثابت را بسازی و 
این قالب ثابت تقریبًا در دو قسمت اول باید ارائه 
شود. سپس، آن چه به آن قالب اضافه می کنی 
تبدیل می شود به تکه های پازلی که در حوزه 
سریال باید بچینی. تو به عنوان بازیگر، اگر هر 
آن چه را داری در همان قســمت اول رو کنی، 
دیگر هیچ جذابیتی برای تماشــاگر نخواهی 
داشــت. یک بار با یکی از دوســتانم صحبت 
می کردم و می گفتــم در »خاتون« لحظه های 
زیادی وجود داشــت که در آن ها می توانستم 
تن صدایم را باال ببرم و داد بزنم، عصبانی شوم، 
کارهای ُاِور َاکت انجام دهم یا مســائل دیگر. 
اما آن کار باعث می شــد من ببازم. چون باید 
آن رفتارها را نگه می داشــتم برای دو قسمت 
آخر. آن دو قسمت آخر جایی است که از قالب 
اولیه ام خارج می شوم. پس صددرصد بازی در 
سینما با بازی در تلویزیون خیلی متفاوت است. 
بخش دیگری از قضیه هم این است که در شبکه 
نمایش خانگی، قاعدتًا مخاطب تو کمی بیشتر 
از مخاطب سینما است. یعنی کمی مجبوری 
که شــمایل اجرایی ات را بیاوری و هم سطح 
مخاطب کنی. منظورم اصاًل این نیســت که 
خودت را پایین بیاوری. ایــن اصاًل قابل قبول 
نیست. منظورم این اســت که قاعده مندتر یا 

عمومی تر بازی کنی.

یعنی جنبه های تیپیک یک شخصیت 
را تقویت کنی؟

آفریــن. به خاطــر این که در وهلــه اول، 
مخاطب باید حس ســمپاتی با شخصیت پیدا 
کند و این حس باید سریع ایجاد شود تا مخاطب 
تو را )حتی به عنوان یک بدمن یا یک قهرمان با 
اشکاالت ویژه(  بپذیرد. یک بخش دیگر قضیه 
هم این است که گاه اکت ها و فکت هایی که در 
یک سریال وجود دارد شاید با دنیای سینمایی 
همخوانی چندانی نداشــته باشــد. مثاًل ورود 
بازیگر به جایی که اصاًل انتظــارش را نداری. 
در این حالت تو باید چه کنی که ماجرا شــکل 
درستی پیدا کند؟ چیزهایی از این دست باعث 
می شود که بازی در سینما با بازی در تلویزیون 

خیلی تفاوت داشته باشد.

در حین این بحث یک ســؤال دیگر 
برایم پیش آمد. این نکته را معموالً 
در مورد تفاوت تئاتر و سینما مطرح 
می کنند ولی می شــود به طور کلی 
در مورد تفــاوت بازی در ســینما 
و تلویزیــون هم گفــت. می گویند 
وقتی داریم روی پــرده بزرگ فیلم 

می بینیم، اگر بازیگــر مثاًل ابرویش 
را یک سانتیمتر باال ببرد، روی پرده 
)به خصوص در کلوزآپ( ده سانتیمتر 
باال می رود. یعنی آن کنترل شــدگی 
باید به دقت وجود داشــته باشد. در 
حالی که هنگام تماشــای فیلم روی 
صفحه موبایل یــا تلویزیون چنین 
نیست. اما بالفاصله این فکر به ذهنم 
رســید که این مرز در دو دهه یا ربع 
قرن اخیر کم رنگ شده است. چون 
امکانات تماشای فیلم در خانه خیلی 
بیشتر شده است، می شود فیلم را روی 
صفحه موبایل هم دید. آیا این تغییر 
در جنس فیلم دیدن عموم مخاطبان 
ممکن است تأثیری روی جنس بازی 

بازیگران سینما گذاشته باشد؟
بگذار مثالی از زمانی بزنم که در »خاتون« 
جلوی دوربین نبودم اما در شمال حضور داشتم. 
آن زمان خیلی زیاد کنار آقای بهمنش حضور 
داشتم تا بافت تصاویر دستم بیاید، ببینم توی 
تصویر دارند چه می کنند و بدانم که چه شمایلی 
از بازی پشــت دوربین آقــای بهمنش و خانم 
پاکروان درست است. بعد دو، سه جا دیدم که 
در برخی از لحظه ها این بحث وجود داشت که 
احتمال دارد مردم این را در یک گجت ببینند. 
یعنی شــاید فقط یک درصد از مخاطبان کل 
سریال یک پروژکتور برای پخش تصویر داشته 
باشــد که تازه جنس تصویر آن هم با آن چه در 
سینما می بینیم متفاوت اســت. این بحث ها، 
این سؤال را برای من ایجاد کرد که اآلن باید چه 
کنم؟ اگر قرار باشد مخاطب سریال را در موبایل 
ببیند من باید یک ُاِور َاکت خیلی درشت داشته 
باشم که دیده شود و آن وقت روی مانیتور ممکن 
است کار من اغراق شده جلوه کند. پس به دنبال 
یک حد وسط بودم که آن را حفظ کنم. از این 
مثال می خواهم به این جا برسم که فکر می کنم 

این تغییر، تأثیر خودش را روی بازی گذاشــته 
است. اما از آن جایی که متدهایی که معمواًل در 
زمینه بازیگری آمده، متدهای هالیوودی بوده، 
احساس می کنم اساس بر این است که )چه کار 
را روی پرده ســینما ببینی و چه گجت( شکل 
و اســاس بازیگری تغییر نمی کند بلکه شــاید 
تکنیک اجرایی یک سری از لحظه ها فرق کند. 
و یک مورد خیلی خیلــی خیلی مهم در دنیای 
بازیگری که اآلن در دنیا خیلی دارند رویش کار 
می کنند بحث لنز است. لنزهایی که در سینما 
هست با لنزهایی که در یک سریال هست خیلی 
فرق می کند و بازی در مقابل لنزهای مختلف، 
تفاوت های عمده ای دارد. بنابراین فکر می کنم 
تغییر شکل فیلم دیدن تأثیر خود را می گذارد 
اما مدیوم مشخص است دیگر. بازیگر بر اساس 
منطق آن مدیوم جلو می رود. این گونه نیست که 
بگوییم چون اآلن همه چیز را روی دستگاه های 
کوچک تری می بینند، بازی ها لزومًا درشت تر 
شده اســت. من فکر می کنم قطعًا لنز فاکتور 
مهمی در دســت بازیگر اســت که بتواند ارائه 

جذاب تری داشته باشد.

با توجه بــه این توضیحــات، برای 
خودتان کدام جذاب تر است: بازی در 
سینما یا بازی در شبکه نمایش خانگی؟

جنس بازی در سینما برای خودم جذاب تر 
است.

در مورد تئاتر چطور؟
من فکر می کنم اگر موقعیت مالی و شاید 
موقعیت اجتماعی مناسبی وجود داشت، ترجیح 
می دادم هیــچ گاه از تئاتر بیــرون نیایم و برای 
همیشــه در تئاتر بمانم. اگر بگویند بین سینما 
و نمایش خانگی کدام را ترجیح می دهی قطعًا 
می گویم سینما و اگر بگویند بین تئاتر و سینما 

کدام را ترجیح می دهی قطعًا می گویم تئاتر.
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