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بداهه ای که اتفاق 
می افتد معموال 
روی بازی و روی 
لحظه های شوخی 
یا مکث های ماست، 
وگرنه ما همیشه 
وفادار به متن عمل 
می کنیم. اگر بخواهیم 
تکیه کالم یا شوخی 
اضافه ای وارد 
کنیم، معموال آن را 
با نویسنده چک و 
تمرین می کنیم

که مدیریت نقش های اصلی یک پروژه با روحیه  
هنرپیشه در ارتباط است و فکر می کنم با اعتماد 
به نفس می توانم بگویم که خیلی خوب از پس 

این یک مورد برآمدم. 
هادی مقدم دوست به جزئیات، بیشتر 
از کلیات اهمیت می دهــد و این برای 
بازیگرانی که جزئی نگر نیستند و شاید 
این جنس از سخت گیری ها را دوست 
ندارند، مالل آور و سخت است. برای شما 
این مدل کار کردن چقدر دوست داشتنی 

و چقدر احیانا اذیت کننده بود؟
کار هنرپیشه، ارتباط برقرار کردن با مخاطب 
است. این مخاطب ســر صحنه  فیلمبرداری؛ 
کارگردان، فیلمبردار، صدابردار، طراح صحنه 
و لباس و همه  عوامل هســتند. هر کسی قلق 
خودش را دارد و من به عنوان هنرپیشه موظف 
هستم تا قلق آدم ها را پیدا کنم و متوجه شوم که 
کارگردان از من چه چیزی را می خواهد. معموال 
هنرپیشه ها آدم های کم هوشی نیستند و این 
هوش می تواند به آن ها کمــک کند تا ارتباط 
بهتری بگیرند و مسیری که کارگردان می خواهد 
برود را پیدا کنند. اینکه من جزئی نگری هادی 
مقدم دوست را کشــف کنم و متوجه شوم که 
چقدر این مساله برای او اهمیت دارد و در همین 
مسیر قرار بگیرم، امتیاز مثبت من هم هست. 
چرا که من این ویژگی کارگردان، هدف او و نیازی 
که سر صحنه باید برآورده شود را پیدا کرده ام. 
اگر شخصی بگوید این مساله مرا اذیت می کند، 
احتماال روحیه  کارگردانی دارد. من به عنوان 
یک هنرپیشه در هر شرایطی، حتی اگر چیزی 
مطابق سلیقه  ام نباشــد کارم را می کنم چون 
در نهایت کسی به اسم کارگردان وجود دارد و 
در آخر سلیقه  اوست که باید اعمال شود. اگر 
خودخواهی های خودمان را کنار بگذاریم، این را 
متوجه می شویم که باید در همان مسیر حرکت 
کنیم و آن وقت دیگر هیچ چیز آزاردهنده ای 

وجود نخواهد داشت.
بازیگرانی با ســابقه کارهای کمدی، 
بیشــتر در بداهه تبحر دارند و شــاید 
تسلط پیداکردن بر فیلمنامه های قطور 

برای آن ها کار سختی باشد؛ برای شما 
همراه شدن با فیلمنامه بیشتر حین کار 
اتفاق افتاد یا همان زمان که پیشنهاد 
نقش را دریافت کردید متوجه شدید که 

کارگردان از نقش چه می خواهد؟
با این سوال شما موافق نیستم به دلیل اینکه 
ما به عنوان بازیگرانی که ســال ها کار کمدی 
کرده ایم اصال با بداهه کاری نداریم. بداهه ای 
که اتفاق می افتد معمــوال روی بازی و روی 
لحظه های شوخی یا مکث های ماست، وگرنه 
ما همیشــه وفادار به متن عمل می کنیم. اگر 
بخواهیم تکیه کالم یا شــوخی اضافه ای وارد 
کنیم، معموال آن را با نویسنده چک و تمرین 
می کنیم. به دلیل اینکه چنــد دوربینه کار 
می کنیم و مثل تئاتر، سکانس، پالن می گیریم 
گاهی اوقات لحظات زنده ای هم اتفاق می افتد 
اما باز هم این ماجــرا در بداهه رخ نمی دهد؛ 
حداقل در سیستمی که من کار کرده ام اینطور 
نبوده و همیشــه همه چیز به متن وابســته 
بوده است و این مساله یک تبحری به هنرپیشه 
می دهد چرا که به دلیل وقت کم، چه در حفظ 
کردن متن و چه در اجرای صحنه باید سرعت 
را باال ببرد. برای همین خیلی ها به شوخی به ما 
می گویند این ها متن را نمی خوانند و از صفحه 
عکس می گیرند! چون مثال شش صفحه متن 
است و من ســریع باید آن را نگاه کنم و بعد 
بالفاصله برای تمرین و ضبط برویم. چون وقت 
نداریم و به فرض مثال فردا شب یا امشب پخش 
داریم. در نتیجه یکی از توانایی هایی که بازیگر 
کمدی آن هم در شرایط کار روز پخش و کار با 
نویسنده  حرفه ای پیدا می کند، همین است. 
عالوه بر این، زیاد جلوی دوربین بودن هم یک 
احســاس راحتی  را برای هنرپیشه به ارمغان 
می آورد. به طور مثال در یک سریالی مثل »قهوه  
تلخ« ما سه ســال جلوی دوربین بودیم و این 
کمک می کرد دوربین را به عنوان چیزی که ما 
را معذب می کند نبینیم و راحت کارمان را انجام 
بدهیم و در نتیجه ارتباط بهتری با تماشاچی 
برقرار کنیم. فکر می کنم که اتفاقا کار کمدی به 
من در این بخش کمک کرده تا بتوانم این راحتی 

جلوی دوربین را تا حدودی به دست آورم.
تخصص اصلی هادی مقدم دوســت 
فیلمنامه نویسی است و کاراکترهایش 
معموال یک سری دیوانگی هایی دارند 
که حتی گاها ممکن اســت نقش را به 
تیپ شدن هم نزدیک کنند. شما جنس 
دیوانگی های این شخصیت ها را چقدر 
واقعی می دانید و آیا مخاطب عام حق 
دارد این نقد را بــه کاراکترها وارد کند 
که: »دوستشان ندارد چون شبیهشان 

نیست«؟
بیشتر احســاس می کنم که اگر مخاطب این 
کاراکترها را دوست  ندارد به دلیل کلیشه  ای 
است که در همه  این سال ها و از دوران باستان 
تا کنون وجود داشــته که در نظر ما همه چیز 
صفر و صدی و دیو و پری اســت. تماشاچی 
عصبانی می شــود از اینکــه تکلیفش با ما 
کاراکترها مشخص نیست. مدام می پرسد که 
یلدا مثبت است یا منفی؟ یحیی بیش از اندازه 
مثبت اســت یا بی عرضه است؟ و می خواهد 
تکلیفش را روشن کند. ولی آیا ما در زندگی 
واقعی تکلیفمان با کاراکترها روشــن است؟ 
قاعدتا نیست. ما آدم ها را با ضعف ها و قوت ها، 
روحیات، کنکاش ذهنی و مشکالتی که دارند 
می بینیم؛ یعنی این  کاراکترها می توانند همه  
این  چالش ها را داشته باشــند؛ دیوانه بازی 
درآورند، جلب توجه  کنند، یک حرفی بزنند و 
سی ثانیه بعد پشیمان  شوند؛ که یلدا هم همین 
خصوصیت را دارد. به طور مثال تصمیم می گیرد 
که با یحیی مهربان باشــد اما در لحظه  اتفاق، 
نمی تواند. این در زندگــی واقعی ما هم وجود 
دارد اما در تلویزیون چنین چیزی معموال اتفاق 
نمی افتد. برای همین شاید بعضی تماشاچی ها 
عصبانی  شوند از اینکه چرا آن نیازی که دارند 
برآورده نمی شود. در صورتی که فکر می کنم 
خیلی واقعی اســت و اتفاقا خیلی شبیه به 
همان تماشاچی هایی است که دارند این کار 

را می بینند.
شما یک سری ویژگی ها و خصیصه های 
ذاتی دارید که آن ها را در بازی هایتان 
هم دیده ایم. اینکه کارگردان از شــما 
بخواهد کامال از الیکا بیرون بیایید و شبیه 
یلدای قصه بشــوید باعث نشد همان 
ابتدا بپرسید که پس چرا من را برای این 

نقش انتخاب کردید؟
نه، چون از نظر من این ســوال یک هنرپیشه  
حرفه ای نیست. چرا که هنرپیشه همیشه به 
دنبال چالش، تنوع در بازی و نقش های متفاوت 
است و وقتی چنین اتفاقی می افتد باید به این 
فکر کند که کارگردان احســاس می کند )که 
امیدوارم احساسش درســت بوده باشد!( او 
قابلیت های دیگری هم دارد و این قابلیت ها تا 
کنون دیده نشــده و حاال دوست دارد که این 
هنرپیشه را در قالب دیگری تجربه کند. این 
اصال آزاردهنده نیست و به نظر من خیلی هم 

لذت بخش است. 
یکی دیگر از تفاوت هــای این نقش 


