
تئاتر به من می داد درست مثل حسی بود که 
یک کودک هنگام خــواب و موقعی دارد که 

مادرش برایش قصه می گوید.
ســینما را آن قــدر جــدی دنبال 

نمی کردید؟
همین اآلن هم تئاتر را بیشــتر از سینما 
دوست دارم. مثاًل »مرگ و شاعر« )کیومرث 
مرادی( را ســه بار دیدم. آن قدر طوالنی بود 
که یک بار دیدنش هم ســخت بود اما آن قدر 
دوستش داشتم که ســه بار به دیدنش رفتم. 
آن موقــع افــرادی چون کیومــرث مرادی، 
حسین کیانی، کورش نریمانی و چند نفر دیگر 
جوان هایی بودند که کار را در دســت گرفته 
بودند، تقریباً داشتند تئاتر نوین را پایه گذاری 
می کردند و کارهای بسیار خوبی می ساختند. 
مثاًل »همسایه آقا«ی حسین کیانی را خیلی 

دوست داشتم و آن را هم دو بار دیدم.
آن موقع بــه بازیگــری هم فکر 

می کردید؟
ابداً. اصــاًل ایــن کار را در تــوان خودم 
نمی دیدم. این بچه ها را که روی صحنه تئاتر 
می دیدم پیــش خودم می گفتــم این ها چه 

آدم های توانایی هستند.
شما با تلویزیون شناخته شدید و بعد 
تجربه حضور روی صحنه تئاتر را 
پیدا کردید. نمونه های عکس را زیاد 
داریم؛ یعنی بازیگرانی که سال ها کار 
تئاتر انجام دادند و بعد در حوزه های 
سینما و تلویزیون شناخته شده اند. 
در مورد تأثیر آن پیشــینه تئاتری 
هم زیاد صحبت شده است. اما حاال 

می خواهیم برعکس آن را بدانیم. 
وقتی تجربه کار تئاتری را به دست 
آوردید، آیا آن پیشــینه تأثیر مثبت 
یا منفی روی کار شما هنگام حضور 

روی صحنه تئاتر گذاشت؟
من مثل آن آدمــی بودم کــه قهرمان 
شیرجه می شــد و وقتی با او مصاحبه کرده و 
از راز موفقیتش می پرســیدند می گفت فقط 
دنبال کسی می گردد که او را ُهل داده است! 
واقعیت این است که تا قبل از رفتن روی صحنه 
تئاتر، فکر نمی کردم این قــدر کار پیچیده و 
حساسی باشــد. تازه آن موقع با کلی تهدید 
هم مواجه می شــدم. مثاًل عده ای می گفتند 
در سالن سمت من گوجه پرت خواهند کرد! 
ولی بازی می کردم. اتفاقــاً آن رفتارها به من 
انگیزه بیشتری می داد. چون این کار را دوست 
داشتم، تالش و تمرین بیشتری هم می کردم. 
کار به جایی رسید که در یک مقطع هر سال 
سه نمایش کار می کردم. برای این که این کار 
هم به من آرامش می داد و هم، جدا از مسائل 
بازیگری، می دیدم که دارم چه چیزهای خوبی 
یاد می گیرم. در تئاتر شما حق اشتباه ندارید. 
شــاید اگر در فوتبال یک اشتباه انجام دهید، 
گاهی اوقات اشتباه تأثیرگذاری نباشد. ممکن 
اســت توپ بعداً به اوت رود و کســی متوجه 
اشتباه شما نشود. ولی روی صحنه تئاتر اگر 
یک اشتباه انجام دهید همه چیز تا آخر نمایش 

عوض می شود.
شما با »پژمان« به سرعت توانستید 
میــدان کاری تــان را از فوتبال به 
ســینما و تلویزیون تغییر دهید اما 
فرآیند اثبات شما خیلی طول کشید. 
بدون تعارف، خیلی ها شما را جدی 
نگرفتند. شــاید واکنش خیلی از 
بازیگران در شــرایط مشابه، این 
بود کــه مــدام در فیلم های جدی 
بازی کنند تا بتواننــد خود را اثبات 
کنند. ولی شما در این میان کلّی کار 
کمدی انجام دادید. با توجه به این که 
می دانیم شما نقدها را به طور جدی 
دنبال می کنید، هیچ وقت به این فکر 
نکردید که مســیر بازیگری تان را 
طوری تغییر دهید که زودتر بتوانید 
نظر منتقدان یــا مخاطبان خاص 

سینما را جلب کنید؟
نه. چون به اعتقادم بازی کمدی سخت تر 
از بازی جدی است و امیدوارم یک روز مخاطب 
هم به ایــن نتیجه برســد. به عنــوان مثال، 
نمی خواهم بگویم ناراحت شدم اما برایم عجیب 
بود که در فیلمی مثل »دینامیت« در نقشــی 
ظاهر شدم که هزار فرســنگ از من دور بود. 
این فیلم اکران شــد و پرونده اش بسته شد و 
هیچ منتقدی در مورد این بازی حرف نزد ولی 
»علف زار« انگار چون جدی است جدی تر هم 
گرفته می شود و مدام در موردش حرف می زنند. 
این در حالی است که شاید بازی در »دینامیت« 
برای من حتی از »علف زار« هم سخت تر بود. 

خیلی نقش سختی بود ولی کسی در موردش 
حرف نمی زند. اعتقاد شخصی ام این است که 
کارِ کمدی مرِد میدان می خواهد و کار هر کسی 
نیست. کاری به این ندارم که اآلن من موفقم یا 
نه. هنوز هم می گویم خیلی مانده تا بازیگر شوم. 
چون هم دارم نمونه هــای بین المللی را دنبال 
می کنم و هم در ایران کنار خــودم بازیگران 
دیگر را می بینم. این را صادقانه می گویم. ولی 
منظورم این است که کار کمدی، به خصوص در 
ایران، خیلی کار سختی است. در ایران که همه 
خودشان بانمک اند، این که دو ساعت بتوانید 

آن ها را بخندانید کار سختی است.
آخر سطح عمومی کمدی های ایرانی 
در سال های اخیر چندان باال نبوده 

است.
اعتقاد دارم که هر کمدی ای نمی فروشد. 
یک فیلم کمدی حتی اگر فقط برای سرگرمی 
ساخته شود )مثل »تگزاس«( باید یک مهدی 
هاشمی و ژاله صامتی درخشان داشته باشد؛ 
باید یک خط قصه قابل قبول داشــته باشد تا 
مخاطــب، خدای ناکرده، فکر نکنــد که او را 
حســاب نکرده ایم. برای همین اعتقاد دارم 
که کمدی خیلی هم جدی است. همان موقع 
هم حس می کردم که شاید عده ای در جامعه 
هنری فکر کنند بازیگرانی که اآلن دارند کار 
جدی می کنند در دنیای دیگری هستند و بقیه 
هم بازیگرانی هستند که می آیند و فقط مردم 
را می خندانند. ولی به نظر من اصاًل این شکلی 
نیســت. برای همین تا وقتی بازیگری کنم از 

سینمای کمدی جدا نمی شوم.
در پذیرش یک سری از نقش ها چه؟ 
مثاًل وقتی فیلمنامه فیلم هایی مثل 
»ســوءتفاهم« یا همین »علف زار« 
به دست شما رسید، پیش خودتان 
فکر نکردید این نقشی است که با 
آن ثابت می کنید که بازیگر توانایی 
هستید و در مقابل ســوءتفاهم ها 

می ایستید؟
نه. هیچ وقت دنبال ثابت کــردن خودم 
نیستم. من برای خودم جهانی دارم که در آن 
جهان، بهترین فوتبالیســت و بهترین بازیگر 
جهانم. هرچند در واقعیت اعتقــاد دارم که 
راه زیادی در پیــش دارم. با این وجود، پیش 
خودم می گویم اگر خودم از کاری که می کنم 
راضی باشــم نیاز بــه تمجید بقیه نــدارم و 
تکذیب شان هم آن قدرها مرا ناراحت نمی کند. 
البته خوشحال می شوم که این اتفاق بیفتم. 
خیلی خوشــحال شــدم که فیلم هایی مثل 
»سوءتفاهم« و »علف زار« به من پیشنهاد شد 
اما نه این که بخواهم خودم را ثابت کنم. شاید 
یکی از دالیلش این باشد که نمی دانم در آینده 
چه می شود. شاید اصاًل من نتوانم خوب بازی 
کنم یا خود فیلم، فیلِم خوبی نباشد. اساساً آدم 

ثابت کردن و ُکری خوانی و این چیزها نیستم.
این را البته خودتان نشان دادید. مثل 
حواشی جشنواره فجر سال 1399 

که تأثیری روی شما نگذاشت.
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تا وقتی زنده ام و 
در این حرفه هستم 
)چون ممکن است 
یک روز خسته شوم 
و نخواهم این کار 
را ادامه دهم( حتماً 
کمدی بازی می کنم. 
شاید این حرف مثل 
شعار باشد ولی وقتی 
مردم می خندند واقعاً 
ِکیف می کنم. این از 
هزار جایزه برای من 
باارزش تر است. این 
را صادقانه می گویم

تا قبل از رفتن 
روی صحنه تئاتر، 
فکر نمی کردم 
این قدر کار پیچیده 
و حساسی باشد. 
تازه آن موقع با کلی 
تهدید هم مواجه 
می شدم. مثاًل عده ای 
می گفتند در سالن 
سمت من گوجه 
پرت خواهند کرد! 
ولی بازی می کردم. 
اتفاقاً آن رفتارها به 
من انگیزه بیشتری 
می داد. چون این کار 
را دوست داشتم، 
تالش و تمرین 
بیشتری هم می کردم 


