
آوانگارد

و یا شخص دیگری را بابت بازی کردن در یک فیلم 
بایکوت می کنند و یک روز دیگر دوباره به سراغشان 
می آیند و هر لحظه یک واکنش دارند. معموال هم 
ســه، چهار نفر که هم فاز و همفکر هستند به دور 
هم جمع می شــوند، یک حرفی به میان می آید و 
ناگهان می بینی از 10 ژانر و 10 پروژه ای که در حال 
تولید است طرد می شوی چون کل اتاق فکر ها یکی 
است و دو سه نفر در آن گروه از تیپ تو یا از منش 
تو در اینستاگرام بدشان می آید ؛ به همین راحتی. 
بنابراین من چــرا باید خــودم را تغییر دهم وقتی 
اینقدر نوسان در رای و نظر آدم ها وجود دارد؟ همه 
دیده ایم که بعد از گذشــت یک دوره و با یک تایم 
سکوت، فراموش شان شده و به روی خودشان هم 
نمی آورند که یک روز پشت ســر این بازیگر حرف 

می زده اند. 
این عدم ثبات در نظر دادن در شــمای 
بازیگر که به واسطه دلخواه زندگی کردن 
دوســت داری خودت را تغییر بدهی هم 

ممکن است پیش بیاید.
ممکن است اما من دوست ندارم کس دیگری را زیر 
سوال ببرم کاری که مدام در حرفه ما اتفاق می افتد. 
من روزی را به یاد دارم که در یک جمعی نشســته 
بودیم و می گفتند فــالن بازیگری که در فیلم های 
کمدی بازی می کند چقدر لوده و بی مزه است. بعد 
همان شخص به دلیل اینکه مثال آن بازیگر به اندازه  
خودش مخاطب دارد اتفاقا رفته با جان و دل رفته 
با او کار کرده و منکر حرفش شده است. اگر بازیگر 
بدی است تو چرا پشت او می ایســتی و انتخابش 
می کنی؟ حرف من این اســت که یک رنگ باش، 
اگر بد اســت با صدای بلند فریاد بزن و این را بگو 
و اگر او را دیدی الکــی تعریف نکن. من از روز اولی 
که تصمیم گرفتم کار کنم، هیچوقت تملق نکردم. 
این جنس از چاپلوسی را من در خیلی ها دیده ام و 
خوشحالم که در من نبوده و نیست. حداقل سربلند 
هســتم و هیچوقت صرفا برای اینکه فضا را آماده 
کنم لبخند تلخ نزده ام. بعضی ها تا کسی را می بینند 
می گویند من خیلی دوســت دارم با شما کار کنم، 
من اما با هیچکس دوست ندارم کار کنم! درواقع هر 
چه به خودم شبیه تر می شوم، با هیچکس دوست 
ندارم کار کنم. کســی که گذری به یاد من بیفتد و 
با تمام نقدهایی که به من وارد اســت متوجه این 

باشــد که من برای نقش و کارش مناسب هستم، 
زنگ می زند و می خواهد برای کارش بروم. اگر غیر 
از این است و اگر قرار بود من برای اینکه جای خودم 
را پیدا کنم در یک دســته بندی خاص قرار بگیرم، 
اصال می خواهم این اتفــاق نیفتد، می خواهم بروم 
زندگی ام را بکنم و دیگر کار هم نکنم! من تصمیم 
گرفته ام به هر قیمتی پای خودم بایستم، حتی به 
قیمت اینکه خیلی ها بخواهند من نباشم. نهایتش 

نبودن است دیگر، تلخ تر از این که نداریم.
فکر می کنید تا چه زمانی می شــود پای 
خودتان بایستید؟ از این جهت می پرسم 
که به طور مثال اگــر کارگردانی به دلیل 
حاشیه های اینستاگرامی و کمدی بازی 
کردن، شــما را کنار بگذارند ولی شــما 
عالقه مند به همکاری با آن ها باشــید؛ آیا 
ممکن است روزی به نفع نقش، سینما و 

آینده تان تغییر کنید؟
من به سینمای جدی  خودمان بسیار عالقه دارم و 
دلم برای یک نــوع از نقش هایی که بازیگران خانم 
بازی می کنند می تپد. برای مثال زمانی که فیلم »یه 
حبه قند« را می بینم با خودم می گویم مگر اتفاقی 
از این جذاب تر وجود دارد؟ اینکه تو چنین چیزی 
را زیســت  و چنین الیف اســتایلی را تجربه  کنی، 
خوشحال کننده اســت. اگر روزی یک کارگردان 
جدی، این تصمیم را بگیرد و پای آن بایســتد که 
من می خواهم ریحانه پارســا را بیــاورم به قیمت 
اینکه عده ای بگویند چه انتخاب اشــتباهی و صد 
نفر بگویند که فاجعه است و تو چرا چنین کاری را 
کرده ای؛ من به ریسک آن شخص احترام می گذارم 
و تا جایی که بتوانم جانم را می گذارم تا از پس نقش 
برآیم و آن موقع اســت که می توانم حرف بزنم. در 
حال حاضر سکوتی که سعی می کنم داشته باشم 

خیلی راه دردناک تری است! 
شما راجع به زمانی صحبت کردید که کسی 
چنین نقشی را پیشنهاد بدهد و بخواهد 
ریسک کند. من راجع به یک مرحله قبل تر 
صحبت کردم. به طور مثال کسانی که امین 
و معتمد شما هستند از شما بخواهند که 
استایل و ظاهرتان را تغییر دهید و یا خیلی 
هنری تر و روشنفکرتر باشید. می خواهم 
بدانم »خود بــودن« تا چه زمانی می تواند 

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 هستم، 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 است 
همین راه را بروم 
و می دانم که عقل 
آدم ها به چشمشان 
است و نظرشان 
مرتب تغییر میکند

تاریخ انقضا داشته باشــد و تا چه زمانی 
می توانید مقابله کنید؟ 

از نظر من وقتی تو احســاس نیاز کنــی، تغییر اتفاق 
می افتد، یعنی وقتی من احساس کنم که کارم خطرناک 
اســت و یا واقعا تصمیم بگیرم تا آدم دیگری شوم و یا 
بگویم برای اینکه می خواهم ژانر دیگری را تجربه کنم 
از این به بعد حداقل نمای بیرونی ام این چنین باشد. من 
تا جایی که کسی را اذیت نکند و تبعات قانونی نداشته 
باشد شبیه خودم زندگی  می کنم. برای کسی مثل من 
کار بسیار ساده ای است که ادای روشنفکرها را دربیاورم 

ولی من خودم را بیشتر دوست دارم.
گاهی اوقات این مساله تحمل بسیار زیادی 
می خواهد و آدم می گوید مگر من دارم چه 
کار می کنم جز اینکه می خواهم خودم باشم.

من اصال می گویم که آمده ام تا دیده شوم و دیگران راجع 
به من صحبت کنند؛ کسی که تصویر را تجربه می کند 
می خواهد دیده شود حتی اگر منکر این قضیه بشود. 
خوشبختانه یا متاسفانه من آدم باسیاستی نیستم. اگر 
سیاست داشتم حداقل جلوی زبانم را می گرفتم و گاهی 

وقت ها بعضی از حرف ها را نمی زدم.)میخندد(
* خاطرم است بازیگری نقش قولی داشت که قابل 
تامل بود او گفت در کست های سینمایی بازیگرانی 
که آرایش محسوسی دارند جایی ندارند چون آنها 
متهم به ســطح پایین بودن هستند و طرد میشوند 
اگــر همچنین چیزی وجود داشــته باشــد که به 
استعداد توجهی نشود و ظاهر مالک قرار بگیرد اصال 
صحیح نیست یعنی ما با این تفکر مواجه هستیم که 
اگر شخصی آرایش غلیظ تری کند، آدم بی محتوا و 
چیپی است و نمی شود برای فالن فیلم به سراغش 
رفت. او فقط باید فیلم گیشه بازی کند و این تفکر 

مسمومی است. 
همان حجم آرایشی که یک بازیگر خاص انجام می دهد 
را شخص دیگری هم دارد ولی به او ناسزا نمی گویند. به 
دلیل اینکه شبیه به یک گل است که در یک سبدی قرار 
گرفته و دور و برش آنقدر سبزه های مختلف چیده که 
گل در آن گم می شود. ولی وقتی شخصی صرفا فقط 
آرایش می کند، این آرایش بیش از هر چیز به چشــم 
می آید. مگر بازیگرهای خوب ما و همان کســانی که 
مورد تایید و تحسین همه هستند، آرایش نمی کنند؟ 
مگر آن ها دغدغه  این را ندارند که به چه شــکل دیده 
  شوند؟ مگر آن ها به آرایشگاه نمی روند؟ همه   می روند 
ولی یک مرز وجود دارد بین اینکه صرفا آرایش کنی و یا 
اینکه یک دسته بندی برای خودت در نظر بگیری و یک 
جنس تحسینی را )نه به لحاظ مالی( برای خودت بخری، 
یعنی آدم هایی در اطرافت باشند که مدام تو و واکنشت 
به مسائل را تحســین  کنند و با همین کارها می توانی 
آرایش را کاور  کنی.  از نظر من هر شخصی هر جایی که 
هست سر جای خودش است؛ یعنی به لحاظ درآمدی، 
فضایی که به لحاظ مخاطب برای او فراهم است، و تعداد 
دنبال کننده ای که دوست دارند او را روی پرده ببینند، 
حاال می ماند رسانه و ســینماگر چطور آنها را تعریف 
می کنند و این دیگر مربوط می شود به آن سیاستی که 
باید داشته باشی. من یک وقتی حرفی را به کسی زده ام 
و هنوز دارم تبعاتش را پس می دهم، یعنی همه هنوز 
آن حرف را به یادم می آورند. من دوســت داشته ام که 
آن حرف را بزنم ولی همین جمله که »دوست داشتم 

بگویم« اغلب کار من را خراب کرده است. 


