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انتخاب سینمای 
کمدی برای من 
یک دوراهی بود که 
بعد از سریال آن را 
داشتم؛ یعنی اینکه 
صبر کنم یک کار 
سینمایی جدی  که 
بخواهد قدم عجیب 
و غریبی در زندگی 
من باشد پیشنهاد 
شود و یا اینکه دوباره 
فیلمی را بازی کنم که 
کمدی باشد و حجم 
بیشتری از مخاطب 
را در بر بگیرد و تعداد 
بیشتری آن را ببینند. 
امیدوارم به کسی 
جسارت نشود اما من 
فکر می کنم اینکه تو 
بخواهی در طوالنی 
مدت کار کنی و دیده 
شوی و یا مثال در یک 
سریال بازی کنی، 
کمی ریسک پذیری 
و شاید یک جنس 
عزت نفس و اعتماد 
به نفس الزم دارد که 
من هنوز آن را ندارم، 
من هم در نقطه  صفر 
هستم

مخاطب شد. دقیقا یک دو راهی بود.
بین چه انتخاب هایی؟

من همان موقع هم برای یک فیلم آرتیستی در حال 
صحبت با یک کارگردان بودم و فیلــم از آن ژانری بود 
که به مذاق اهالی سینما خوش می آید و نقدی به من 
وارد نمی شــد. اگر کارم را قابل قبــول انجام می دادم 
می توانستم در آن گروه قرار بگیرم تا برای دیگران اینطور 
باشد که یک آدمی ورود کرده بدون اینکه بخواهد به او 
هجمه ای وارد شود. این ماجرا گذشت و من دقیقا در 
یک لحظه باید تصمیم می گرفتم که به تلویزیون بروم 
و برای مردمی بازی کنم که بعد از تمام شــدن کار در 
کوچه و خیابان با آن ها مواجه می شوم و یا برای قشری 
بازی کنم که در یک فستیوال کار را می بینند و در اخبار 
درمورد کار من می شنوند. درمورد آن کار دو، سه سال 
باید زمان میگذشت و کار به اکران میرسید تا شاید همه 
کار من را ببینند و متوجه بشوند که این دختر می خواهد 
بازیگری کند و با این کار معرفی شده است. آنجا بود که 
تصمیم گرفتم برای تعداد بیشتری مخاطب کار کنم؛ 
یعنی آن چیزی که دلم می خواست و در پس ذهنم بود 
که خودم هم در طوالنی مدت منکرش می شدم، همین 
بود که بخواهم به سمت سریال یا این جنس از اتفاقات 
بروم. در ادامه هم به پیشنهاد »خوب، بد، جلف« رسید 
که من باز هم می گویم انتخاب سینمای کمدی برای 
من یک دوراهی بود که بعد از سریال آن را داشتم؛ یعنی 
اینکه صبر کنم یک کار سینمایی جدی  که بخواهد قدم 
عجیب و غریبی در زندگی من باشد پیشنهاد شود و یا 
اینکه دوباره فیلمی را بازی کنم که کمدی باشد و حجم 
بیشتری از مخاطب را در بر بگیرد و تعداد بیشتری آن 
را ببینند. امیدوارم به کسی جسارت نشود اما من فکر 
می کنم اینکه تو بخواهی در طوالنی مدت کار کنی و 
دیده شوی و یا مثال در یک ســریال بازی کنی، کمی 
ریسک پذیری و شاید یک جنس عزت نفس و اعتماد 
به نفس الزم دارد که من هنــوز آن را ندارم، من هم در 

نقطه  صفر هستم. 
چرا ؟ مگر سریال بازی کردن ایرادی دارد؟

ببینید خاطرم هست آن اوایل که نمایش خانگی هم 
داشت زیاد می شد تعدادی از بازیگران ما نسبت به اینکه 
بخواهند قسمت به قسمت و در پانزده یا هجده قسمت 
دیده شوند گارد داشتند. اعتقادشان این بود که باید من 
را نود دقیقه ببینند و تمام. به نظر من این که تو تصمیم 
بگیری در طوالنی مدت یک قصه ای را پیش ببری و یا 
فیلمی مثل »خوب، بد، جلف« را بازی کنی که تقریبا 
می شود گفت امتحانش را پس داده و می دانی که حجم 
عظیمی از مخاطب دوباره متوجه تو می شود، به انتخاب 
برمی گردد و من ترجیحم این بود. با دل و جان به این 
سمت آمدم که بخواهم این ژانر را امتحان کنم و در این 

فضا کار کنم تا با مخاطب بیشتری روبه رو باشم.
در زمانی شما میان انتخاب یک کار هنری 
و یک سریالی که ممکن است تمام ایران 

را درگیر کند مانده بودید و انتخابتان قشر 
بیشتر بیننده بود و بعد از آن هم درگیر یک 
انتخاب کمدی و احیانا انتخاب های جدی 
دیگر بودید ولی ترجیحتــان این بود که 
پیمان قاسم خانی را انتخاب کنید که احتماال 
بیشتر در سینما مخاطب دارد. آیا این مساله 
نشان دهنده این است که کمیت برای شما 

مهم تر از کیفیت است؟ 
نمی خواهم اینطور به قضیه نگاه کنم اما من بعد از این 
فیلم هم خوشبختانه دوباره سر کارهای کمدی رفتم و 
انگار اینطور برای من چیده شده است. تا جایی که اذیتم 
نکند و تا جایی که به خودم نگویم دیگر کار کمدی بس 
است، جلوی خودم را نمی گیرم. وقتی بعد از یک اتفاق، 
یک ژانری از سینما چندین بار به سمتم می آید شاید 
نتوان گفت که خیلی عالی بوده ام ولی می شود گفت 
که احتماال دیده ها یا شنیده  ها حاکی از این است که من 
در کمدی به اندازه سن و سال و تجربه  خودم، توانسته ام 
یک قدم کوچک بردارم و این را نمی شود نادیده  گرفت. 
از نظر من کسی که این مساله را نادیده می گیرد در درون 
خودش دارد با یک چیزی می جنگد. کسانی که کمدی 
کار می کنند چندین سال جلوی خودشان را می گیرند 
که به ژانر جدی بیایند و این اتفاق ممکن است برای من 
هم رخ بدهد. من همچنان با ذوق و اشتیاق می گویم که 
سینمای جدی انتخاب من است ولی گاهی اوقات بسته 
به مسیر و اتفاقات و حواشی، چیزهایی برای تو چیده 
می شود که نباید به آن ها نه بگویی، چرا که شاید این 
تنها مسیر توست؛ در حال حاضر برای من هم دقیقا 
همینطور است. بعد از سریال »پدر« تا کنون به طور 
مثال اگر 10 فیلمنامه برای من آمده، به جرأت می توانم 
بگویم که از این تعداد 8 یا 9 فیلمنامه کمدی بوده است. 
انگار این تفکر در سینمای ما وجود دارد که 
کسی که کمدی کار می کند بازیگر نیست، 
یک شخصیت بامزه اســت که می تواند 
جلوی دوربین هم برود اما این تصور بسیار 
غلط است چرا که شاید مهم ترین بازیگران 
تاریخ سینمای جهان، کمدین های خوبی 
هم بوده اند. تفکر خودت در این زمینه چی 

هست؟
به نظر من مرز بسیار باریکی در این میان وجود دارد 
که تو فی نفسه بازیگر کمدی  باشی یا اینکه بسته به 
یک سری تکنیک ها یا بامزگی و شیرینی  در کاراکترت 
بتوانی کمدی بازی کنی. چالش بزرگی که کمدی برای 
بازیگر ایجاد می کند، مخصوصا برای روحیه  ما که همه  
انگار ناخودآگاه کمی افسردگی و یأس فلسفی داریم، 
این اســت که بتوانیم آدم های شیرینی باشیم و روی 
یک پرده  بزرگ قرار بگیریم ، بتوانیم آدم ها را بخندانیم 
و در عین حال چیپ یا مضحک و سبک نباشیم. من 
سینمای جدی را تجربه نکرده ام ولی چیزی که سکانس 
به سکانس سر سریال پیش می آمد با چیزی که در این 

چند کار کمدی تجربه کرده ام متفاوت است و کمدی 
بیدارتر به نظر می رسد. به نظر من شباهت کمدی به 
تئاتر یک مقدار بیشتر است. یک بار اتفاق می افتد و تو 
در آن یک بار باید تیر خالص را بزنی. در کمدی هم به 
همین شکل است، یعنی تو در برداشت یک و نهایتا دو 
اگر نتوانی، باختی و سکانس را از دست داده ای. شاید 
این چالش برای من جذاب شد که دومین و سومین 
کمدی را هم بازی کردم و گفتم اشــکالی ندارد. این 
مسیر یک انتهایی دارد و خودش هشدار می دهد و یا 
اینکه مخاطب تصمیم می گیرد که تو در این ژانر باشی 
یا نباشی. من فکر می کنم سینمای ما در این روزگار 
به شدت متاثر از فضایی است که مردم دارند آن را به 
وجود می آورند. یعنی اگر مردم تصمیم بگیرند که بعد از 
یک سریال یا فیلم بازیگری را دوست داشته باشند، آن 
بازیگر برای سینماگر، کارگردان و تهیه کننده هم جذاب 
می شود چرا که نسبت به آن بازیگر واکنش مثبت از 

مخاطب می گیرد.
ممکن است این مساله برای شما یک ریسک بزرگ 
محسوب شــود و بعضی از کارگردان ها به سمت تان 
نیایند، چرا که یک تفکر غالب اشــتباه وجود دارد و 
ممکن است شما در کســت های آن ها نباشید. این 
موضوع جالب و در مواردی تحسین برانگیز است که 
یک شخص می تواند تا این میزان نسبت به نظراتی که 
برخالف اوست بی تفاوت باشد و به نظر می ر سد شما 
همیشه کاری که خودتان فکر می کنید درست است 

را انجام می دهید.
این خودرای بودن در تصمیم گیری نمود 

بیرونی داشته ؟
بله ، به شدت. نمود بیرونی آدم ها کامال برگرفته از 
تجربه های شخصی آن هاست. من فکر می کنم این 
یک مقدار به خاطر این است که من متعلق به دهه 
هفتاد هســتم، یک دهه هفتادی  که متاثر نبوده  و 
نیستم به این دلیل که هیچوقت در دسته بندی های 
سینماگران جا نگرفته  و نخواهم گرفت. فکر می کنم 
تا جایی که کم نیاورم و تا زمانی که تصمیم بگیرم 
در مسیر اتفاقات و جریانات قرار بگیرم و از مسائل 
و اتفاقاتی صحبت کنم تا بگویند که چقدر جدی و 
دغدغه مند اســت همین راه را بروم و می دانم که 
عقل آدم ها به چشمشان اســت و نظرشان مرتب 
تغییر میکند. شما همین امروز درباره محیط زیست 
صحبت کنی انتلکت و روشنفکر می شوی و اگر از 
حقوق حیوانات دفاع کنی به یک مرتبه پیشنهادات 
سینمای هنری هم به ســمتت می  آید! زمانی که 
مخاطب و سینماگر تا این حد می تواند مثل موم در 
دست فالن بازیگر باشد، من فکر می کنم جنگیدن 
برای اینکه در این خط بیفتی که جایگاهت را حفظ 
کنی یا به دســت آوری خیلی ارزشی ندارد و اصال 
خنده دار هم هست. یعنی یک روزگاری می آیند به 
فالن بازیگر بابت استایل و ظاهرش ناسزا می گویند 
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