
اگر موافق باشید از نقش متفاوت شما 
در »یاغی« شروع کنیم. در شخصیت 
علی چه ویژگی هایی وجود داشت که 
شما را ترغیب به بازی در این نقش 

کرد؟
از همــان اول که آقــای کارت نقش علی 
کمپی را به من پیشنهاد داد این نقش را خیلی 
دوست داشتم. با این که شاید نقش کوتاهی بود، 
به شدت برایم جذاب بود چون ما در جامعه مان 
چنین آدم هایی را خیلی زیاد می بینیم: آدم هایی 
که به چهره شان ماسک می زنند و دوست دارند 
خود را جور دیگری به مردم نشــان بدهند ولی 
در باطن یک شکل دیگرند. متأسفانه خیلی ها 
هم گول این آدم ها را می خورند. یکی از دالیل 
دیگری که برای من خیلی مهم بود، کلیت این 
نقش بود. برای بازی در این نقش به تعدادی از 
کمپ های ترک اعتیاد رفتم و چنین آدم هایی 
را از نزدیک دیدم. منظورم اصاًل این نیست که 
در همه کمپ ها چنین اتفاقاتی می افتد. اتفاقاً 
بعضی از کمپ ها بســیار درست و پیشرفته اند 
و کارها را به درســتی انجام داده و به بیماران 
کمک می کنند. اما متأســفانه در یکی، دو جا 
چنین آدم هایی را دیــدم و خیلی مصر بودم 
که این نقــش را همان طور کــه آقای کارت 
می خواهد بازی کنم. محمد کارت هم به شدت 
روی این نقش حساس بود. تمام تالشم این بود 
که راهنمایی ها و جزییاتی را که محمد مطرح 

می کرد، اجرا کنم.
با توجه به این که بیشــتر به عنوان 
بازیگر کمدی شــناخته می شدید، 
توالی دو نقش مهم جدی 
در »زخــم کاری« و 
»یاغــی«، یک 

ابزیگـری یعنـی چـالش
گفت وگو با عباس جمشیدی فر، بازیگر مجموعه »یاغی«

مخاطبان تخصصی تئاتر ممکن اســت از این نکته آگاه باشند که 
عباس جمشیدی فر در دوران حضور روی صحنه نمایش نقش های جدی 
زیادی را ایفا کرده است اما تا پیش از نمایش »زخم کاری« )محمدحسین 
مهدویان( و به خصوص »یاغی« )محمد کارت( احتماالً کمتر کســی 
می دانست که جمشیدی فر توانایی ایفای نقش در قالب شخصیت هایی 
کاماًل متفاوت را، آن هم با اجرایی حساب شده و تحسین برانگیز، دارد. 
در این میان، به چشم آمدن حضور جمشیدی فر در »یاغی« شاید یک 
نقطه عطف اساسی برای کارنامه او محسوب شود. این در حالی است که 
در سال های اخیر شاهد درخشش بسیاری از بازیگران آشنای فیلم ها 
و مجموعه های طنز در نقش هایی جــدی و گاه حتی عبوس بوده ایم. 

این اتفاق از یک طرف خوشحال کننده است و نشان 
می دهد که یکی از کلیشــه های قدیمی سینما و 

تلویزیون ایران تا حدی شکســته شده و از 
سوی دیگر می تواند تلنگری به آن دسته 

از فیلمسازان ســینما و تلویزیون ما 
باشد که با رویکردی محافظه کارانه 
مــدام به ســراغ انتخاب هایی 
تکراری می روند. همین رویکرد 
محافظه کارانــه چه بســا باعث 
 درجا زدن بســیاری از بازیگران 

با  استعداد شده باشد.
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