
تغییر مسیر اساسی در کارنامه شما 
به نظر می رسد. فکر می کنید انتخاب 
شما برای »یاغی« ربطی به بازی تان 
در »زخم کاری« داشت؟ آیا آن کار را 
دیده بودند که شما را برای نقش علی 

انتخاب کردند؟
اولین باری که از تئاتر به تلویزیون وارد شدم، 
یک کار کمدی بازی کــردم. در تئاتر کارهای 
جدی خیلی زیادی داشــتم. نمی توانم بگویم 
کارهای جدی ام در تئاتر بیشــتر از بازی های 
کمدی بوده امــا تقریباً ۵0-۵0 بــود. ولی در 
تلویزیون کارم را با یک اثر کمدی شروع کردم 
و با کمدی شــناخته شــدم. کار کمدی را هم 
به شــدت دوســت دارم. اما بزرگ ترین دغدغه 
بازیگری ام در تلویزیون و سینما این بود که کار 
جدی انجام دهم. نمی خواهم بگویم قباًل خیلی 
در این زمینه موفق بودم چــون این تعریف از 
خود اســت. اما به هرحال قباًل کار جدی انجام 
داده بودم. وقتی اسم بازیگر روی یک نفر است 
به این معنی اســت که باید هر نقشی را بازی و 
تجربه کند. اصاًل بازیگــری یعنی چالش. وقتی 
این چالش را برای خودم نداشته باشم، بازیگری 
برایم معنا و مفهومی نخواهد داشــت. به خاطر 
اعتمادی که آقای مهدویــان به من کرد خیلی 
مدیون او هســتم. »زخم کاری« اتفاقی بود که 
به واسطه اش توانستم نشان دهم که کار جدی 
هم انجام داده ام. در مورد سؤال شما باید بگویم 
بله. به نظرم »یاغی« نتیجه آزمایشی بود که در 

»زخم کاری« پس دادم.
اتفاقاً یکی از سؤاالتی که می خواستم 
در ادامه بپرسم این بود که در تئاتر، 
این تعادل میان بازی های طنز و جدی 
شما وجود داشــت. اما در تلویزیون 
و شبکه نمایش خانگی خیلی دیر به 
این مسیر رسیدید. دلیل خاصی وجود 

داشت؟ به شما اعتماد نکردند؟
وقتــی کارگردان هــا و تهیه کننده های ما 
می بینند که یک بازیگر دارد کمدی کار می کند، 
به خودشــان می گویند اگر قرار باشند یک کار 
جدی انجام دهند، نمی توانند به آن بازیگر اعتماد 
کنند. تقصیری هم ندارند. چــون آن ها هم به 
تماشاگر فیلم خود دقت می کنند که یک وقت 
تماشــاگر خدای ناکرده فیلم یا کاراکتر را پس 
نزند. این به نگاه مخاطب برمی گردد و طبیعتاً 
کارگــردان و تهیه کننده هم با نــگاه مخاطب 
پیش می رود. بعضی جاها چنین کاری ریسک 
است. این در حالی است که نه تنها من بلکه اکثر 
بازیگرانی که فقط با کمدی شناخته می شوند هم 
یک ماهیت بازیگری دارند؛ ماهیتی که در تمام 
بازیگران وجود دارد. وقتی یک بازیگر جدی، کار 
کمدی انجام می دهد پس یک بازیگر کمدی هم 
می تواند کار جدی انجام دهد. باز هم این جمله را 
تکرار می کنم که وقتی برچسب بازیگر روی اسم 
آدم می خورد یعنی می تواند هر نقشــی را بازی 
کند. آن آدم بازیگر است، تحصیالت آکادمیک 
دارد، برای رسیدن به این جایگاه درس خوانده و 
زحمت کشیده و بنابراین می تواند هم در کمدی 

بازی کند و هم در ملودرام.
ولی به نظر می رسد در چند سال اخیر 
اوضاع تغییر کرده است. مسیر حرکت 
و موفقیت های خیلی از بازیگران که از 
کارهای کمدی شروع کردند و بعد در 
آثار جدی درخشیدند نشان می دهد 

که این کلیشه شکسته شده است.
خدا را شــکر این اتفاق واقعاً افتاده اســت. 
ضمن این که باید بگویم کار کمدی، به خصوص 
در جامعه ای که داریم در آن زندگی می کنیم، 
به شدت سخت است. چون به هر حال بازیگران، 
فیلمنامه نویسان یا کارگردان هایی که دارند کار 
کمدی می کنند، به خاطر مشکالتی که داریم، 
عقاید زیاد و سلیقه های متنوع، کار سختی در 
پیش دارند. ما نمی توانیــم از خیلی از الگوهای 
کمدی استفاده  کنیم. باید یک سری از شوخی ها 
و موقعیت ها را آن قدر دور بزنیم تا بتوانیم آن ها را 
کمی ملموس کرده و نشان دهیم. نمی گویم کار 
کمدی در کشــورهای دیگر خیلی آسان است. 
جاهای دیگر هم خیلی سخت است اما به هر حال 
نوع عقاید، ســلیقه ها و تفکرها کمی متفاوت با 

این جا است.
این تغییر مســیر و انتخــاب »زخم 
کاری« و »یاغی« آگاهانه بوده یا بنا بر 

اتفاق رخ داد؟
کاماًل آگاهانه بود. من قبل از کار در »زخم 
کاری«، چیزی حدود یک سال یا یک سال و نیم 
هیچ کاری نکردم. تمام پیشنهادهای کاری را رد 
کردم. بعد از این مدت همان چیزی را انتخاب 

کردم که دوست داشتم.
یعنی کارهای قبلی تان را دوســت 

نداشتید؟
شاید بتوانم بگویم پنجاه درصد انتخاب هایی 
را که می کردم دوســت نداشــتم. ولی »زخم 
کاری« کاری بود که صددرصد دوست داشتم و 

به خاطرش خیلی صبر کردم.
به این هم فکر کردید کــه در ادامه، 
مسیر خاصی را در پیش بگیرید؛ مثاًل 
این که حجم بازی در آثار کمدی را کم 
کنید و به جایش بیشتر در نقش های 
جدی بازی کنید؟ یا ترجیح می دهید 
تعادلی وجود داشــته باشد؟ یا اصاًل 
بستگی به پیشنهادهایی دارد که به 

شما می شود؟
هم این تعادل را دوست دارم و هم بستگی 

به فیلمنامه هایی دارد که به دست من می رسد.
به طور کلــی چــه معیارهایی برای 

انتخاب فیلم یا سریال دارید؟
کاًل فیلمنامه خوب و قصه خوب را دوست 
دارم؛ چه کمدی و چه جدی. وقتی فیلمنامه ای 
بخوانم که قصه و چفت وبســت درستی داشته 
باشد و داستانش داســتانی باشد که بتواند هم 
ذهن مخاطب و هم ذهن مِن بازیگر را مشغول 
کند دوستش خواهم داشت. وقتی فیلم، سریال 
یا تئاتری را می بینم و بعد از تمام شدن کار هنوز 
دارم به آن فکر می کنم، می فهمم که کار موفقی 
بوده است. کاًل فیلم ها و متن هایی را دوست دارم 

که بعد از دیدن یا خواندن، به آن ها فکر کنم.
وقتی درباره »یاغی« حرف می زنیم، 
نمی توانیم بحث طبقات اجتماعی را 
نادیده بگیریم. بــا توجه به کارهای 
قبلی آقای کارت می دانیم که او طبقه 
محــروم و پایین دســت را به خوبی 
می شناسد. می خواهم بدانم شناخت 
خود شما از طبقه ای که بازی می کردید 
در چه حد بوده و چقــدر با آن زندگی 
حاشیه نشینی آشــنا بودید؟ آیا قبل 
از این پیشــنهاد با این سبک زندگی 
آشنایی داشتید یا در موردش تحقیق 

کردید؟
به طــور کلی بــا زندگی حاشیه نشــینی 
آشنایی زیادی دارم. به خاطر شــغلی که دارم 
در لوکیشــن های مختلفی کار کــردم. در این 
مسیر، جاهایی بودم که این قشر از آدم ها، این 
قشر بزرگ آبرومند، را دیدم. متأسفانه این قشر 
در تمام اســتان های ما وجود دارد. خیلی از آن 
آدم ها دارند با آبرو زندگــی می کنند و عده ای 
هم دیدگاهشــان فرق می کند و مسیری را در 
پیش گرفتند که یک انتخاب شــخصی است و 
به ما ربطی ندارد. در این ســال ها خیلی از این 
آدم هــا را از نزدیک دیدم. محلــه ای که در آن 
بزرگ شدم یک محله حاشیه نشــین نبود اما 
یکی از محالت متوســط به پایین شهر تهران 
بود. در آن جا با بسیاری از آدم ها برخورد کردم. 
نوع زندگی آن ها را دیدم و یاد گرفتم. این اتفاق 
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وقتی اسم بازیگر 
روی یک نفر است 
به این معنی است 
که باید هر نقشی 
را بازی و تجربه 
کند. اصاًل بازیگری 
یعنی چالش. وقتی 
این چالش را برای 
خودم نداشته باشم، 
بازیگری برایم معنا 
و مفهومی نخواهد 
داشت. به خاطر 
اعتمادی که آقای 
مهدویان به من 
کرد خیلی مدیون 
او هستم. »زخم 
کاری« اتفاقی بود 
که به واسطه اش 
توانستم نشان دهم 
که کار جدی هم 
انجام داده ام


