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می کند او را هدایت کند. از طرفی خواهرش دچار 
مشکالت روحی و افسردگی است و سعی دارد 
او را کنترل کنــد و در عین حال ما در کنار همه  
این اتفاقات بخش بزرگی از قصه  یلدا و یحیی را 
می بینیم. پس در نتیجه این شخصیت تک بعدی 
نیســت و ما در حال بررسی شرایط مختلفش 
هستیم. با این حال عمده  قصه  ما این طرف است، 
چون یحیی کاراکتر اصلی و نقش یک و یلدا زن 
قصه و درواقع نقش مکمل است. به همین خاطر 
ما آن بخشی را که مربوط به یحیی است بیشتر 
می بینیم وگرنه ارتباط او با برادرش، سختی هایی 
که تحمل می کند و خودخواهی های خانواده اش 
به گونه ای است که حتی نمی توانیم بگوییم قصه 
زنانه اســت. از آن طرف ممکن است حامیان 
حقوق زنان اعتراض کننــد و از طرف دیگر هم 
آقایان بگویند که اصال این سریال حامی حقوق 
زنان است. این تحلیل و درک آدم ها از این اتفاق 
است و به نظر من این همه تناقض جذابیت ایجاد 
می کند. چون یک قصه  یک خطِی بی حاشــیه 
تحویل مردم نداده اید و به آن ها بگویید که درک 
تو از این قصه چیست؟ تو از این قصه چه چیزی را 
برداشت می کنی؟ تو چقدر ارتباط برقرار می کنی 

و تو کدام یک از این آدم ها هستی؟
یلدا ویژگی های زنانه کمتــری دارد و 
شاید این مســاله کمی این کاراکتر را 
دوست نداشــتنی کند؛ اینکه کمتر به 
ظاهر خود می رســد، کمتر از بیان زنانه 
عاطفی استفاده می کند و بیشتر پی دو 
دو تا چهارتاســت تا احساسات. خود 
شما زنی با چنین ویژگی هایی را چقدر 

دوست دارید؟
کمرنگ بودن ویژگی های زنانه در کاراکتر تا 
حدودی به کلیشه های رایج تلویزیون مربوط 
می شــود که این را جا انداخته اگر دختری 
نگاه عاشقانه به همسرش می کند پلکش را 
پایین بیندازد و یک نگاه نیمه خماری داشته 
باشد. ما اگر این حالت ها را  ببینیم می گوییم 
که چقدر عاشقانه است اما در زندگی واقعی 
چقدر و در چه سطحی از فرهنگ جامعه چنین 

چیزی وجود دارد؟ ما هنوز کسانی را داریم که 
با جمله  »دوستت دارم« مشکل دارند و آن را 
به کار نمی برند و خجالت می کشند. اگر کسی 
وادارشان کند که چنین جمله ای را بگویند؛ 
سرخ می شوند، سرشان را پایین می اندازند 
و نمی دانند که چه کار باید بکنند. این شاید 
دختر خجالتی قرن نوزدهم باشــد. یلدا هم 
دختری از همان جنس اما قرن بیستمی است 
که جامعه این را از او خواســته تا به اجتماع 
برود و از پس مشکالتش برآید. یلدا باید کار 
کند، زندگی بگرداند و آدم ها را مدیریت کند 
و از آن طرف می بینیم که در یک ســکانس 
به یحیی ابراز عالقه می کند و به او می گوید: 
»بدبختی بهت عالقه ام دارم« و می رود و این 
همان خجالت است اما از جنس رفتارهای یک 
دختر امروزی. او حتی برای اینکه بخواهد ابراز 
احساسات هم کند کمی الت بازی درمی آورد 
و یک مقدار مقاومت دارد. این را قبول دارم که 
کلیشه را رعایت نمی کند ولی از این حیث که 
به واقعیت نزدیک است دوستش دارم چرا که 

شبیه فیلم ها نیست.
به نظر شــما اگر یلدا را بازیگر دیگری 
بازی می کرد شــکل دیگری می شد یا 
همین می شــد اما با یک بازیگر دیگر؟ 
هدف از این ســوال این است که تاثیر 
الیکا عبدالرزاقی بر یلدا بیشتر است یا 

تاثیر هادی مقدم دوست؟
فکر می کنم تاثیر هادی مقدم دوســت بیشتر 
است. نه اینکه هنرپیشه را کامال کنترل کند اما 
به هر حال اگر شخص دیگری این نقش را بازی 
می کرد شاید نقش خیلی تفاوت ها می داشت. 
تاثیر کارگردان روی نقش بســیار زیاد بوده و 
اگر قرار باشد درصدی حســاب کنیم، هفتاد 
درصد کارگردان و سی درصد بازیگر در آن نقش 

داشته  اند.
نظر کلی شــما راجع بــه کاراکتر یلدا 

چیست؟
راجع به یلدا گفته شــده کــه او بی تربیت 
اســت. من این بی ادبی  را متوجه نشدم جز 

اینکه شــخصی برایم توضیح داد که یلدا به 
مادرشوهرش رسما دســتور داده که باید به 
پسرت بگویی با تو به دهات نیاید، اما من فکر 
می کنم این درواقع یک خواهش از او بود که اگر 
او این را به یحیی بگوید تاثیرش بیشتر است. 
مادرشوهر هم از آن دست آدم هایی است که 
کامال برعکس یلدا است؛ از آن جنس آدم ها 
که نمی تواند حرفش را بزند و پسرش را درست 
هدایت کند و خیلی وقت ها منفعل می شود. 
برای همین یلدا تصمیــم می گیرد که به این 
انفعال مادرشوهر تکانی بدهد و او را به سمت 
جلو ببرد؛ این بی ادبی نیست و یلدا آدم بدی 
نیست. یلدا در شــرایط سختی قرار گرفته و 
دارد سعی می کند تا مدیریتی را تجربه کند که 
باالجبار بر شانه های او گذاشته شده؛ این حرف 

نهایی من راجع به یلدا است. 
اینکه در کمدی ما زن بازیگر موفق کم 
داریم و شما یکی از آن ها هستید جایگاه 
قرص تری برای شما است تا حضور در 
نقش های جدی که صف زیادی پشت 
آن ایستاده است. شما به ثبات در کدام 
بیشتر فکر می کنید و تا به حال به این فکر 
کرده اید که در کدام ماندگارتر می شوید؟
من هنرپیشه هستم و برایم فرقی نمی کند که 
کمدی بازی کنم یا جدی، در تئاتر بازی کنم 
یا تلویزیون و ســینما؛ ولی طبیعی است که 
بخواهم پذیرفته شوم و دوستم داشته باشند 

و به عنوان یک هنرپیشه  خوب مطرح شوم.
دوســت دارم نقش جدی و کمدی را تجربه 
کنم و در هر دو خوب باشم.  من همه  تالشم را 
می کنم ولی اینکه در مسیر جدی چه اتفاقی 
بیفتد، نمی دانم. در کمدی تا حدودی موفق 
بوده ام ولی در کار جدی می شــود گفت که 
هنوز نو پا هستم؛ چون بعد از سریال »گاهی 
به پشت سر نگاه کن« ، این دومین پروژه ای 
است که من بعد از سال ها در آن نقش جدی 
بازی کرده ام و از طرفی این اولین نقِش یک 
جدی برای من بوده   است، پس باید ببینیم که 

چه پیش می آید.

فکر می کنم تاثیر 
هادی مقدم دوست 

بیشتر است. نه اینکه 
هنرپیشه را کامال 

کنترل کند اما به هر 
حال اگر شخص 

دیگری این نقش را 
بازی می کرد شاید 

نقش خیلی تفاوت ها 
می داشت. تاثیر 

کارگردان روی نقش 
بسیار زیاد بوده و اگر 

قرار باشد درصدی 
حساب کنیم، هفتاد 
درصد کارگردان و 

سی درصد بازیگر در 
آن نقش داشته  اند


