
14

تمرین بخشى از 
کار بازیگری است 
اما همه اش نيست. 
وقتى قرار است 
شخصيتى را بازی 
کنم که مابه ازای 
بيرونى دارد به 
آدم ها نگاه مى کنم 
اما درنهایت فقط 
ایده مى گيرم و عين 
او نمى شوم چون 
مثال اگر بخواهم 
بوکسور بشوم 
شبيه خودم ورزش 
مى کنم و فقط قواعد 
را فرامى گيرم، 
بنابراین به نقش 
هم باید از دل خود 
نقش نگاه کرد

من در نقش ها وجود دارد که به هرحال ناخودآگاه 
است اما سعی می کنم درکل خروجی متفاوت از 
شخصیت حسام محمودی با یک شخصیت پردازی 

را متجلی کنم.
کلياتى از انتخاب تا رســيدن به نقش را 
باهم بررســى کردیم، حاال بگویيد چه 
فرایندی در شما از زمان خواندن فيلمنامه 

تا آفرینش شخصيت طى مى شود؟
فراینــد از کاری به کار دیگر متفاوت اســت مثال 
در مورد »ســامان« عالوه بر همه نکاتی که وجود 
داشت ســعی کردم به طور مرتب باشــگاه بروم و 
بدن ســازی رزمی کار کنم چون حســم این بود 
که این شخصیت باید به لحاظ بدنی ویژگی هایی 
داشته باشد که در ورزش رزمی می توانستم آن را 

پیدا کنم.
این تمرینات به شما چه کمکى کرد؟

در بازیگری این طور نیســت که برای رسیدن به 
نقطه دوم کاری را انجام بدهم! ممکن است به جای 
نقطه دوم به نقطه سوم برسم اما در آخر می فهمم 
که این مسیر باید طی می شد. شاید در مورد ظاهر 
بیرونی برای یک کاراکتر این مدل جواب بدهد اما 
در مورد اتفاقات درونی که برای شــخصیت ها رخ 
می دهد جوابگو نیســت. چون اتفاقات در زندگی 
واقعی هم خیلی قابل پیش بینی نیســت که من 

کاری را انجام بدهم که یک نتیجه خاص بگیرم.
اگر مثــال عهده دار نقش یک بوکســور 
باشيد طبيعى اســت که باید در این باره 
آموزش هایى ببينيد و این همان رسيدن از 

نقطه الف به نقطه ب است.
نه. نمی خواهم این تماشا را نادیده بگیرم؛ تمرین 
بخشی از کار بازیگری اســت اما همه اش نیست. 
وقتی قرار است شخصیتی را بازی کنم که مابه ازای 
بیرونی دارد به آدم ها نگاه می کنم اما درنهایت فقط 
ایده می گیرم و عین او نمی شــوم چون مثال اگر 
بخواهم بوکسور بشوم شبیه خودم ورزش می کنم 
و فقط قواعد را فرامی گیرم، بنابراین به نقش هم 

باید از دل خود نقش نگاه کرد.
باتوجه به سبقه ای که از شما سراغ دارم 
گویا این ورزش کردن و حتى مطالعه، به 
شما برای شغلتان خيلى یاری مى کند. این 
وابستگى به ورزش و مطالعه چقدر در ميان 

همکاران شما نيز وجود دارد؟ 
وضعیت خیلی ناامیدکننده و بد است و نیاز به 
تربیت دارد و واقعا گاهی اوقات سرانه مطالعه 
میان همکاران من خجالت آور است. درحالی که 
هر دو موضوع به شــدت در پروســه دستیابی 
به کاراکتــر در کار می تواند بــه همکاران من 
کمک کند و مثال با مطالعــه، جهان بینی یک 

نفر وسیع تر می شود؛ بهتر حرف می زند، بهتر 
ادا می کند و...

از بحث اصلــى دور نشــویم، بگذارید 
این طور بپرســم که در متــد بازیگری 
استانيسالوســکى قاعده ای داریم که 
بازیگر در مواجهه با قصه و فيلمنامه، عين 
زندگى باشد و کامال خودش باشد و گاهى 
در قالب این متد، بازیگر آنقدر در دل نقش 
فرو رفته که بعضى خودکشى ها یا اتفاقات 
غيرمترقبه را در ميان بازیگران شــاهد 
بودیم. اما برخالف آن نيز قاعده ای وجود 
دارد که آن ســبک را رد و بازیگر را نقش 
به نقش تغيير و حتى غيرقابل تشخيص 
مى کند. شما به کدام سبک بيشتر تعلق 

خاطر دارید؟
از طرفداران ســبک استانیسالوســکی برای من 

مثال می زنید؟
مثل آل پاچينو، شبيه رضا کيانيان یا....

متوجه منظور شما شدم و باید در پاسخ بگویم 
این که همواره یک بازیگر را با بازی مشــخصی 
در بازیگری بشناسند بد نیســت اما سلیقه من 
نیســت. مثال برای من خیلی جذاب نیست که 
فقط مرا به اسم بشناسند و نقش هایم به سختی 
یادشــان بیاید. ترجیح می دهم شبیه میخاییل 
چخوف باشــم که از نمایشــی به نمایش دیگر 
تفاوت داشته به طوری که دوستان صمیمی اش 
او را نمی شــناختند. مثال یکی از دوستان من؛ 
هوتن شــکیبا در نمایشی نقشــی را بازی کرد 
که اگر ما بروشــور نمایــش را نمی دیدیم اصال 
نمی توانســتیم حدس بزنیم که ایــن بازیگر، 
هوتن شکیباست. این یعنی هوتن شکیبا کامال 
از خودش بیرون رفته و شخصیتی شده که آن 
را بازی کرده؛ این مورد پســند من هم هست و 
سعی نمی کنم که خودم را در نقش، در ویژگی 

و در شکل بازی تکرار کنم. 
به نظر مى رســد این پروسه رسيدن به 
نقش و بالطبع مهندسى نقش در بازیگران 
تئاتری بهتر اســت و چند سالى است 
بازیگرهای تئاتری در مدیوم تصویر بيشتر 
دیده مى شوند. به نظر شما دليلش این فن 
و هنر است یا دستمزد کمتر یا بى ادعاتر 
بودن بازیگران تئاتری به نسبت بازیگران 

مدیوم های دیگر؟ 
همه مواردی که به آن اشاره کردید. هیچ کدام نه 
زیادتر و نه کمتر؛ شانه به شانه هم حرکت می کنند. 
پیشنهاد نقش خوبی می شود، کار را بلدند، امتحان 
پس داده اند، پشــت صحنه های خوب و صمیمی 
دارند، گــروه خیالش از آن ها راحت تر اســت. از 

آن طرف هم بخش دستمزدها، نکته ای است که 
وجود دارد.

شاید تســلط همين بازیگران به نقش، 
باعث شده کم  کم ســليقه مخاطب هم 
تغيير و از بازیگران چشم رنگى و زیبا به 

رصد بازی های بهتر برسد تا چهره بهتر! 
 دقیقا و البته این تغییر سلیقه نه فقط در سینمای 
ایران که در ســینمای دنیا هم وجــود دارد اما به 
نظرم متناسب با ســلیقه موجود در جامعه ما هم 

حرکت می کند.
البته در دوره های مختلف جوان اول های 
سينما متفاوت شدند. االن خود شما جوان 

اول کدام دوره را دوست دارید؟
پرویز فنــی زاده، بیژن مفید، بچه هــای کارگاه 

نمایش.
دوست دارید که شبيه آن ها باشيد؟ 

نمی شود، چون معلوم می شود که ادا درمی آورم. 
دوستشان دارم اما ادایشان را درنمی آورم.

اگر مى خواستيد در دنيای فانتزی نقشى را 
بخرید کدام را انتخاب مى کردید؟

جوکر.
در این راســتا خود شــما و با توجه به 
قابليت هایى که از خودتان ســراغ دارید 
فکر مى کنيد از پس چه نقشى برنمى آیيد؟

جذابیت بازیگری به این اســت که فکر نکنی به 
این که نمی توانی، آزمایــش کنی و بگویی چقدر 

می توانم درگیر شوم و پیش ببرم.
پس دوست دارید چه نقشى را بازی کنيد؟

نقش هایی که جایزه می آورند.
ترجيح مى دهيد یک نقش را خوب بازی 
کنيد یا چند نقش متفاوت را متوسط بازی 

کنيد؟
چند نقش متفاوت را درجه یک بازی کنم!

اما به خاطر ظاهر شــما که ظاهر مثبتى 
اســت عمدتاً فيلمنامه هایى که به شما 
پيشــنهاد مى شــود نقش های مثبتى 
هستند، حاال که در نقش »سامان« هم 
درخشيدید که خاکستری بود چقدر در 
ادامه از بازی در نقش های مثبت اجتناب 

مى کنيد؟
اصال اجتناب نمی کنم و صددرصد بازی می کنم، 
چون می خواهم در یک تم به شــکل های دیگری 

بتوانم خودم را در بازی محک بزنم.
یعنى فرصت حضور در قالب های دیگر را 

از خودتان دریغ مى کنيد؟
مگر در قالب های دیگر چه اتفاقی می افتد که من با 
تجربیات متفاوت به قول شما در نقش های مثبت 

آن را به دست نیاورم؟
اما در این راستا باید بپذیریم که گاهى پول 
برای یک بازیگر برای رســيدن به نقش 
تعيين کننده مى شود. به نظر شما پول در 
زندگى یک بازیگر چقدر موثر هســت؟ 
شده نقشى را به خاطر دســتمزد کم از 

دست بدهيد؟
بله. من پای قیمتم می ایستم و سعی می کنم یک 
مرز عددی را برای خودم نگــه دارم و اصال حاضر 

نیستم به هر بهایی در هر جایی دیده شوم.
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