
سینمای ایران

همان طور که گفتيد اين ريسکی که کيارش اسدی زاده در جمع کردن يک 
گروه حرفه ای بازيگران انجام داد که شايد بيشترشان تئاتری يا بازيگران با 
حساسيت باال روی نقش مثل خود شما  هستند، کمتر کارگردان و گروه توليدی 
انجام می دهند، اما بازخوردهای مثبتی از کيفيت بازی دريافت کرد. اين تراز 
بودن کيفيت بازی بازيگران برای بيننده خيلی خوب است اما آيا پشت صحنه 

با ادعا يا غرور احتمالی بازيگران ديگر مواجه نبوديد؟
در پشــت صحنه »کرگدن« بین گروه بازیگران رفاقت و صمیمیــت خالصي وجود دارد. 
کوچک ترین ادعایي از سمت هیچ بازیگري وجود نداشته و همه با هم رفیق و در تالش هستند 
تا به هم و به کاراکترهاي هم کمک کنند و بهترین بازي را ارائه بدهند. به عالوه همه تالش 
می کنند که بهترین بازی توسط پارتنرهایشان اتفاق بیفتد و همین راز موفقیت این گروه 
است که ممکن است در گروه های دیگر وجود نداشته باشد اما خداراشکر ما شاهد آن بودیم. 

از ابتدا قرار بود اين شخصيت را بازی کنيد يا قدرت انتخاب داشتيد؟
در ابتدا توسط آقای اسدی زاده 2نقش به من پیشنهاد شد؛ نقش گیسو و یک نقش دیگر، ولی 
این حق انتخاب وجود داشت که راجع به این 2نقش فکر کنم و حرف بزنم و تصمیم بگیرم. 
من در نهایت نقش گیسو را انتخاب کردم و راجع به آن با آقای اسدی زاده صحبت کردم و او 

هم موافق بود که من این نقش را ایفا کنم .
کدام خصيصه و ويژگی اين شخصيت از شما خيلی دور است و مجبور شديد 

با ممارست، خودتان را به آن برسانيد؟
خیلي از خصایص گیسو با من فاصله دارد. به طور مثال اول از همه مهارت رانندگی من به این 
اندازه ای که در سریال می بینید نیست یا اینکه من اینقدر روحیه جنگنده ای ندارم که گیسو 
دارد و...  این ها ویژگي هایی است که در من وجود ندارد یا اگر هم هست این قدر پررنگ نیست.

مخاطبی که حاال به انواع و اقسام سريال ها از تمام نقاط جهان دسترسی دارد، 
چقدر می تواند با رضايت کامل مخاطب سريال های ايرانی اين مديوم باشد؟

اتفاقا دغدغه اصلی »کرگدن« این بود که آن عده از مخاطبینی را که درحال دنبال کردن 
نمونه های روز دنیا هستند، متوجه خود کند. یعنی این مجموعه سعي کرد نسخه جدیدی به 
آن مخاطبی ارائه بدهد که سریال های خارجی را دنبال مي کند و تا امروز سمت سریال های 
ایراني نیامده است. »کرگدن« خواست بگوید می شود سریال خوب و متفاوتی هم ساخت که 
در شأن مخاطب باشد و فکر می کنم با توجه به نظراتی که می شنویم و می خوانیم در این مورد 
موفق بوده است. مخاطب احساس مي کند با این سریال به او احترام گذاشته شده و قصه نو و 

پیچیده ای تحویلش داده شده که او را به چالش می کشاند.
خودتان چقدر ديگر سريال های رقيب ايرانی را می بينيد؟ منصفانه بخواهيم 
بگوييم به نظر می رسد که تم ترکی رايج در چند مجموعه در حال پخش و 
مجموعه های قبلی ديگر در اين سريال وجود ندارد. تحليل شما در اين باره 

چيست؟ 
من درمورد کار همکارانم صحبت نمی کنم و درمورد سریال هاي ترکی هم اظهارنظر نمي کنم، 
به خاطر اینکه سریال های ترکی تکلیفشان معلوم است و با کارهای ایرانی قابل قیاس نیستند 

که من بخواهم چیزي بگویم .
چقدر در ميان همکاران هم جنس خودتان شاهد شوق به يادگيری، مطالعه 
و احساس مسئوليت برای ارتقای کيفيت کارشان هستيد؟ خودتان چقدر 
در اين نقطه از کارهايی که انجام داده ايد، رضايت داريد و چقدر احساس 

پشيمانی می کنيد؟ 
به یادگیری و مطالعه در حوزه کاری خودم عالقه مند هستم  و تا جایی که زمان داشته باشم 
این کار را انجام مي دهم. من هیچ وقت از خودم راضی نیستم؛ همیشه همه تالشم را براي 
نقشی که به من پیشنهاد شده کردم، اما باز در پایان فکر می کنم که مي توانستم بهتر از این 

نقش را ایفا کنم و برای همین هیچ وقت ۱۰۰درصد از خودم راضی نیستم. 
برای اينکه يک بازيگر بتواند انتخاب های بهتری داشته باشد يک سری کارها 
الزم است و شايد از آن گريزی نيست. شما چقدر درگير بازی های رسانه ای، 
حضور مقابل دوربين عکاسان و بايد و نبايدهای فضای مجازی هستيد تا برای 

دريافت پيشنهادات بهتر روی بورس باشيد؟
فضاي مجازي و تبلیغات و در دید اهالی رسانه قرار گرفتن، ناگزیر بخشي از کاری است که 
یک بازیگر در سینما  و آن هم نه فقط در سینمای ایران بلکه در سینماي جهان باید انجام دهد 
و حقی است که بازیگر از آن برخوردار است و باید برای اینکه در یادها بماند، از آن استفاده 
کند؛ اما آن چیزی که برای من اهمیت دارد، این است که بتوانم نقشی را که به من محول 
شده درست ایفا کنم و به واسطه آن در حافظه اهالی رسانه و مردم بمانم. رسانه ای که از آن 
صحبت مي کنیم بسیار فراگیر است و قطعا استفاده از آن اشتباه نیست، اما نوع بهره  بردن یک 
بازیگر از آن مهم است و بهتر است در مسیر درست حرفه ای از آن استفاده شود، من هم در 

این راستا تمام سعیم را می کنم.
خوش شانسی را در بازی تا چه اندازه مهم می دانيد و چقدر در اين راهی که 

طی کرديد خودتان را خوش شانس ديده ايد؟
واقعیت این است که خداوند همیشه مرا خیلی دوست داشته و در حرفه سینما هم همیشه 
اتفاقات خوب و پر برکتی را سر راهم قرار داده است. من هم همیشه در پی این بوده ام که خدا 
را بابت این اتفاقات شاکر باشم و از فرصت ها استفاده کنم و با زحمتی که براي کارم مي کشم 
سعي می کنم این شکرگزاری را کامل کنم. به نظر من خوش شانسی در همه شئونات زندگی 
تاثیرگذار است. ما بازیگران خیلی خوبی داریم که شاید فرصت این را پیدا نکردند که مطرح و 

روزبه روز به نقطه اوج نزدیک تر شوند و این صرفا مي تواند از روي بدشانسی باشد.
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