
چهره- نقد

یعنی با همین یک اکت این کار را می کند. 
اتفاقًا اشتباهی که بازیگران ما می کنند این 
است که احساس می کنند که اکت و اکشن 
خیلی برای درآوردن یک شخصیت مهم 
است. خیر؛ اگر تحلیل درستی از شخصیت 
داشته باشی شاید با یک حرکت شخصیت 
را کامــل درآوری، یعنی کل فضای ذهنی 
شخصیت را به بیننده بگویی. آن حرکت این 
بود که مالک و سمیرا در کنار هم نشسته اند 
و هنوز مالک بــرای کشــتن خان عمو 
نرفته است، ســمیرا که در کنار او نشسته  
دارد مستقیم و با خشم به خان عمو در وان 
نگاه می کند و با یک حرکت خیلی تهاجمی 
حوله را از کنار دســت خودش برمی دارد 
و آن را محکم روی پــای مالک می گذارد. 
یعنی اگر فقط این اکــت را دوباره ببینید 
کاماًل شخصیت ســمیرا تا آنجا درمی آید 
و به همین خاطر است که می گویم خیلی 
تالش کرده تا به نقش برسد. من احساس 
می کنم که ادامه ی این شخصیت و ادامه ی 
کار با بازی  که آزادی ور دارد در قسمت های 
بعدی یک مقدار از ضرب این شخصیت در 
ذهن تماشــاگر کم می کند. همان طور که 
گفتم تمام تالشش را کرده برای اینکه به 
شخصیت سمیرا نزدیک شود و تا جایی که 
توانسته هم نزدیک شده اما از یک جایی به 
بعد دیگر تبدیل به تیپ می شود. دیگر من 
باور نمی کنم که برای مثال ده بار شوهرش 
را کتک بزند و احســاس کاریکاتور به من 
دست می دهد. یعنی می خواهم بگویم که 
وقتی تحلیل درســت از شخصیت وجود 
داشته باشــد با یک اکت کل شخصیت را 
درآورده است. اما به نظر من اتفاقًا ادامه ی 
کار تماشاگر را آرام آرام از آن شخصیت دور 
کرده است. من در چند قسمتی که دیدم به 
این نتیجه رسیدم ولی واقعیت این است 
که از این نظر که در اینجا رعنا آزادی وری 
را می بینیم که با بقیه ی فیلم هایی که بازی 
کرده متفاوت است، قابل تحسین است و 
به هر حال تالش شخصی بازیگر است برای 
اینکه به یک مطلوبی که در ذهن خودش و 
کارگردان است برسد اما ادامه اش به نظر من 
یک مقدار زیاده روی در کار کردن با کاراکتر 
و معکوس عمل کردن و کاراکتر را به سمت 

تیپ بردن است.

با توجه به خصوصیاتی که در »لیدی 
مکبــث« شکســپیر می خوانیم آن 
خصوصیــات با وجود اینکــه با بازی 
تیپیکال ســمیرا همراه اســت اما آیا 
خصوصیات نمایشنامه ای آن را یعنی 
طماع، قدرتمند و روان پریشی بودن را 

متبادر می کند؟ 
این کار یک مقدار زیادی با شخصیت لیدی 
مکبث متفاوت تر شده  است چرا که در اینجا 
با یک ساختار سریالی طرف هستیم. وقتی 
نمایشنامه ی شکسپیر را می خوانیم و یا فیلم 

»مکبث«، »ســریر خون« و فیلم هایی که از 
روی مکبث اقتباس شــده اند را می بینیم با 
یک زمان صد و ده، بیســت دقیقه ای طرف 
هستیم که شخصیت در آن محدوده زمانی 
باید ساخته شود و در نمایشنامه هم ساخته 
و پرداخته شده اســت. وقتــی تبدیل به 
سریال می شود، همین معضالتی را به وجود 
می آورد که من به آن ها اشــاره کردم. وقتی 
بلد نباشــی کاری مثل »مکبث« را که البته 
از روی کتاب محمود حســینی زاد اقتباس 
شده، به سرانجام برسانی؛ آرام آرام شخصیت 
را از دســت می دهی. طبق آن چیزی که در 
ذهن من است این لیدی مکبث در واقع یک 
کاریکاتوری از لیدی مکبث یعنی همان زن 
طماع و قدرت پرســت با نمودهایی که از آن 
نام بردید است. من تصور می کنم که  طوالنی 
بودن ســریال و اجبار کارگردان به ساختن 
این شخصیت در قسمت های متفاوت، باعث 
کمرنگ شدن اثر خود لیدی مکبث شده است 
و لیدی مکبثی که ما قرار است آن را در قالب 
رعنا آزادی ور ببینیــم، کارکردش کمرنگ 
شده است. شــاید این تحلیلی که مشخصًا 
از ســمت کارگردان به بازیگر رسیده باعث 
این قضیه شده باشــد و اگر نه به نظرم خود 
آزادی ور حداقل تالشش را کرده که بتواند به 
این شخصیت نزدیک شود و حتی در جاهایی 
هم نزدیک شده است که به مثال هایش اشاره 
کردم اما از یک جایی به بعد به نظر من دیگر 

زیادی به تیپ نزدیک می شود.

یک نکته ی بسیار مهمی که وجود دارد 
و گاهی مــا آن را روی صحنه ی تئاتر 
بازآفرینی »مکبث« دیده ایم، این است 
که شخصیت ها در نمایشنامه شاید به 
سبب ویژگی های روانی اغراق آمیزی 
که دارنــد گاهی ممکن اســت که به 
تیپ نزدیک شوند اما در »زخم کاری« 
نظرات برخالف نظر شما بر این است 
که شــخصیت ها تا حدودی شــکل 
گرفته اند و تیپ را فقط گاهی در بازی 
سعید چنگیزیان می بینیم. نظر شما در 

رابطه با این مسأله چیست؟
سه ، چهار نقش اصلی داریم و بقیه ی نقش ها، 
نقش های فرعی هســتند. برای مثال نقش 
وکیل و مباشــر و ... نقش های فرعی هستند 
که به قول یکی از اساتید طناز سینما این فقط 
یک فیلم است و خیلی جدی نگیرید! این ها 
هم احتمااًل همینطور بوده اند. یعنی در همان 
قاعده و چارچوب، نقشــی که به آن ها داده 
شده را بازی کردند و خیلی هم انتظاری ازشان 
نیست. در واقع ما در این بین سه، چهار نقش 
اصلی داریم که واقعیتش من فقط می توانم به 
نقش سیاوش طهمورث اشاره کنم که در دو 
قسمت کاماًل کاراکتر را درآورد. یعنی ما االن 
حتی وقتی او را نمی بینیم باز هم حضورش را 
احساس می کنیم. یعنی می خواهم بگویم که 
یک چنین قاعده ای در ایفای نقش وجود دارد 

 بازی سعید 
چنگیزیان خیلی به 
وجه تکنیکی یک 
بازیگر نزدیک است 
و کاماًل تکنیکی بازی 
کرده  ولی واقعیتش 
این است که حتی به 
او هم اگر بخواهیم 
نمره بدهیم ممکن 
است که از صد؛ 
نمره ی شصت و پنج، 
هفتاد را بگیرد. یعنی 
سطح بازیگری برای 
این کار برخالف 
 نگاهی که احتماالً در 
 دوستان دیگر 
وجود دارد

که ایشان هم در این فضا بسیار کار کشته است. 
در واقع طهمورث در تحلیل نقش می داند که از 
چه زاویه ای باید به نقش نزدیک شود. واقعیتش 
را بگویم، حتی در نقش های اصلی شاید من در 
یکی، دو قسمت اول؛ آن تاثیر گذاری و پتکی که 
باید در ذهن تماشاگر بزنند را دیدم اما در بقیه ی 
قسمت ها و در بعضی جاها دیگر خیلی خنده دار 
می شود. برای مثال مخصوصًا بازی میثم و مائده 
که از کاریکاتور هم می گذرد و به کمدی نزدیک 
می شود. به طور کلی در قسمت های اخیر تیپ 
بیشتر از شخصیت نمود پیدا کرده است و اگر تا 
آخر همین طور پیش برود به نظر من کاًل کار از 
دست می رود. یعنی هیچ چیزی را نمی توانیم 
برای آن متصور شویم چرا که در حال حاضر 

شخصیت ها کاماًل تبدیل به تیپ شده اند.

و سعید چنگیزیان ...
اتفاقًا ســعید چنگیزیان بــه نظر من در 
کلیت کار از یکی، دو بازیگــر دیگر بهتر 
بازی کرده است. یعنی ضعف شخصیتی که 
آن آدم دارد، تو ســری خور بودن و همه ی 
این ها را بــه نظر من با توجه به ســابقه ی 
تئاتری که دارد درست ایفا کرده و من در 
کارهای تئاتری که از او روی صحنه دیده ام 
بسیار درخشــان ظاهر شده است. به نظر 
من چنگیزیان در بین این بازیگرها از بقیه 
تکنیکال تر بازی کرده است. بازی او خیلی 
به وجه تکنیکی یک بازیگر نزدیک است 
و کاماًل تکنیکی بازی کرده  ولی واقعیتش 
این است که حتی به او هم اگر بخواهیم نمره 
بدهیم ممکن است که از صد؛ نمره ی شصت 
و پنج، هفتاد را بگیرد. یعنی سطح بازیگری 
برای این کار برخالف نگاهی که احتمااًل در 
دوستان دیگر وجود دارد؛ به غیر از یکی، 
دو نقطه مثل سعید چنگیزیان یا سیاوش 
طهمورث اتفاقًا خیلی باال نیســت. یعنی 


