
شبکه نمایش خانگی

»نهنـگ آبـی« در کارنامـه فریـدون جیرانـی اثر قابـل تاملی اسـت و 
نمی توان از کنار آن به سـادگی گذشت؛ »مشرقی« همیشـگی او در این 
سـریال نیز همراه روایت و داسـتان است و صاحب نقش مجید مظفری 
اسـت که بازی متفاوتی از خود نشـان داده اسـت. با نگاهی به شـکل بـازی و همراهی مظفـری می توان فهمید 
که او در بازی به کار تیمی اعتنـای ویژه ای نشـان داده و بازیگـری در خدمت گروه اسـت. به همین خاطر و با 
همین عنوان که یک بازیگر با »تیم« باید چگونه همراهی داشـته باشـد به بهانه اتمام تولید 
»نهنگ آبی« به گفت وگو نشسـتیم کـه در ادامـه می خوانید. همچنین بایـد از انگیزه و 

تالش افسـون جاویـد در ترتیـب و همراهی این گفت وگو تشـکر کنیم. 

 به درد کار تیمی نمی خورد

برای یک بازیگر کار کردن با سه نام که هر سه در زمينه 
کاری خود به شکلى مولف محسوب مى شوند یک چالش 

محسوب مى شود. درست است؟
دقیقا. شناخت من نســبت به فریدون جیرانی به دوران قبل از انقالب 
و زمانی که او در روزنامه اطالعات کار می کــرد برمی گردد و مطالبی 
می نوشت و ما می خواندیم. کارهای او روزبه روز کامل تر می شد تا جایی 
که به عنوان کارگردان، دوست داشتم روزی با او کار کنم، همان طور 
که دوست داشتم با بهرام بیضایی، محمد بزرگ نیا و دیگر دوستان 
کار کنم. من سریال نمایش خانگی کار نمی کردم و برای اولین بار 
که تصمیم گرفتم در یک سریال نمایش خانگی کار کنم متاسفانه 
در نیمه کار مجبور شدم که انصراف بدهم و نگران و ناراحت بودم 
از این که چــرا کاری را انتخاب کردم که در نیمــه ادامه ندادم. 
خوشبختانه همان زمان از دفتر آقای ملکان برای »نهنگ آبی« 
با من تماس گرفتند و خیلی خوشحال شدم. کار در کنار ملکان، 
به کارگردانی فریدون جیرانی و البته با سناریوی بهرام توکلی 
پیشنهاد ایده آلی برای من بود چراکه همگی حرفه ای و آگاه 
به کار هستند. زمانی هم که نقش را به من پیشنهاد دادند، 
همان جا دلم می خواست قرارداد بسته شود چون کنجکاو 
نبودم و می دانستم هم انتخاب من و هم کاری که این سه نفر 

انجام می دهند باری به هر جهت و بد نیست. 

از قابليت هــای مجيد مظفری به عنــوان بازیگر از 
گذشته های دور تا به امروز این است که هميشه در 
خدمت گروه بوده و اهل لونــدی و خودنمایى مقابل 
دوربين نبوده و نيست، پرسش اینجاست که فریدون 
جيرانى در سریال »نهنگ آبى« چقدر از شما خواست از 
این قابليت استفاده کنيد و چقدر خواست خودتان بود که 

انجام شود؟ 
یکی از ویژگی های فریدون جیرانی این است که دوست دارد 
وقتی یک هنرپیشه، شــخصیتی را بازی می کند هم خود 
هنرپیشه و هم خودش تمام توانشــان را بگذارند تا کاراکتر 
قابل باور شود، بنابراین هم پیشنهاد نقش »احسان مشرقی« 
از سمت فریدون جیرانی و هم پذیرش این نقش از سمت من 
یک ریسک بزرگ اما درست و آگاهانه بود. چون ما می دانستیم 
که می توانیم در کنار هم شخصیتی را خلق کنیم که قابل 
باور باشد. چون اگر حمل بر خودستایی نباشد تماشاگر 
دوست ندارد مجید مظفری را که همیشه سرپا با قد باال 
و چهره ای شاداب دیده، حاال با یک شخصیت متفاوت 
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گفت و گو 
با مجید مظفری 
درباره کار تیمی در 
سینما و تلویزیون
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