
هستند هم موانعی وجود داشته باشد که دست 
ما را در خیلی از مواقع ببندد. شــما اگر با آقای 
رزاق کریمی یا آقای قویدل هم صحبت کنید 
می گویند که یک سری جاها را تکرار کردیم یا 
دیالوگ هایی را عوض کردیم تا مشکلی پیش 
نیاید. ولی من می گویم این مسائل که مشکلی 
پیش نیاید و به کســی برنخــورد را باید کمتر 
کنیم. این سریال شاید شروعی برای رسیدن به 
آن نقطه باشد. شاید مسئوالن به آرامی بخواهند 
جلو بروند و نخواهند یک دفعه تضادی را ایجاد 

کنند که جامعه دچار بحران شود.
با وجود این که بازی شــما در آثاری 
چون »اگه بابام زنده بــود« و »مرد 
هزارچهره« با اســتقبال مواجه شد، 
کمتــر در نقش های کمــدی ظاهر 
شــده اید. آیا عالقه چندانی به بازی 
در این نوع نقش ها ندارید یا پیشنهاد 

مناسبی به شما نشده؟
نه. اتفاقاً در کار آقــای ده نمکی )»آزادی 
مشروط«( با این که شــخصیت مثبتی را بازی 
می کنم اما سعی کرده ام در همان دنیای طنز و 
کمدی آن شخصیت را بازی کنم. آن کار بسیار 
با نقش های دیگرم متفاوت اســت و مثل »اگه 
بابام زنده بود« و »مــرد هزارچهره«، کار آقای 
ده نمکی هم کار طنز است و فکر می کنم مردم 
هم دوستش داشته باشم. نقش کمدی پیشنهاد 
می شود. خود من سعی می کنم خیلی خودم را 
درگیر این چارچوب ها نکنم. ممکن است پنج 
نقش جدی بازی کنم و یک نقش کمیک. ممکن 
است مثاًل یک نقش منفی بازی کنم و سه نقش 
مثبت. مثاًل در برخــی از همکاری هایم با آقای 
سعید سلطانی نقش منفی بازی کرده ام. حرف 

من این است که بازیگر، البته اگر چهره اش در راه 
قابل باور بودن نقش مانع ایجاد نکند، می تواند 
نقش های مختلفی را بازی کند. با این وجود باید 
چارچوب ها را بشناسد: دنیای کمدی و طنز را 
بشناسد، دنیای تراژدی را هم بشناسد. شناخت 
این دنیاها برای بازیگری که دارد در آن دنیا کار 

می کند بسیار مهم است. 
با توجه به تنوع طیف شخصیت هایی 
که بازی کرده اید، به طور کلی بازی در 
نقش های مثبت را چالش برانگیزتر 
می دانید یا بازی در نقش های منفی 

را؟
برای بازیگری که به کار خــود و به بیننده 
اهمیت می دهد، هر دو می تواند ســخت باشد. 
شما اگر نقش کمدی را هم بد بازی کنید و قابل 
باور نباشــد، بیننده تان را از دست می دهید. در 
مورد نقش های مثبت و منفی هم همین طور. اما 
دست بازیگر برای نقش های مثبت، به خصوص در 
کشور ما، بسته تر است. در این شرایط بازیگر باید 
خیلی هشیارانه و آهسته و پیوسته حرکت کند. 
چون شما اگر کوچک ترین بُعدی به شخصیت 
دهید که قابل باور نباشد یا درون دنیای آن نقش 
جا نگیرد، به نظر من شکست می خورید. بنابراین 
هر چند هر دو سخت است اما در نقش های منفی 
دست بازیگر بازتر است. صرفاً به عنوان یک مثال، 
شما در یک نقش مثبت نمی توانید سیگار بکشید 
در حالی که ممکن اســت یک نقش مثبت هم 
سیگاری باشد. یا مثاًل در قالب یک نقش مثبت 
در کشور ما، شما نمی توانید خیلی با یک نفر از 
جنس مخالف گرم بگیرید ولی در نقش منفی 
این امکان وجود دارد. خیلی از مسائل دیگر وجود 
دارد. این ها فقط مثال های ساده ای بودند و اولین 

چیزهایی که به ذهن آدم می رسند. مثال های 
ســخت ترش هم وجود دارد که هم خود شما 
می دانید، هم مردم می دانند و هم خود مدیران. 
نقش مثبت حریمی دارد که شما باید این حریم 
را حفظ کنید چون نقش های مثبت در کشور ما 
نقش هایی هستند که از نظر مدیران باید قابل 

دفاع باشند.
در پایان اگر نکته ناگفته ای مانده، 

خوشحال می شویم که مطرح کنید.
امیدوارم آثاری از نوع »بی نشان« بیشتر 
ساخته شود. امیدوارم مردم از این کار لذت برده 
باشــند. من، جدا از دستمزدی که برای نقش 
می گیرم، تمام خواسته ام این است که مردم 
نقش را بپســندند. باور بفرمایید تا روز آخری 
که از نظرات مردم اســتفاده می کنم و نظرات 
مردم به سمت من برمی گردد، استرس دارم. 
این استرس آن قدر اســت که بعضی وقت ها 
حتی ممکن است به من صدمه بزند همان طور 
که صدمه هم زد و سر کار آقای سعید سلطانی 
روانه بیمارستان شدم و رگ اصلی قلبم را استند 
کردند. خود دکترها هم می دانستند که همه اش 
به خاطر استرس است. تنها استرسی که برای 
من به وجود می آید برای کار است و سرچشمه 
آن هم این است که تمام افکار من این است که 
اگر مردم این کار را دوست نداشته باشند چه 
می شود. پس ســعی و هم و غم من این است 
که این کار و این بازی را مردم دوســت داشته 
باشند و از آن استفاده کنند. بسیار خوشحالم 
که »بی نشــان« دارد دیده می شــود. اآلن به 
دو، سه شهرستان رفته ام و برخورد مردم را در 
خیابان دیده ام. این که سریال را دنبال می کنند 
خوشحالم می کند و این، استرس من را از بین 
برده و من را تشویق می کند که کارهای آینده را 
با تالش و کوشش بیشتری آغاز کنم. باز هم از 

مردم ممنونم که سریال ما را می یبنند.
پس، شاید بشــود گفت برخالف 
بعضی های دیگر، این مردمی بودن 

برای شما خیلی مهم است.
از قدیم به ما می گفتند: »بازیگر یا هنرمند 
باید با مردم باشد اما داخل مردم نباشد.« من 
می گویم نه. اتفاقاً بازیگر باید داخل مردم باشد 
اما شاید گاه با مردم نباشد. چون ممکن است 
یک وقت مردم اشتباه کنند و من نمی خواهم 
آن اشــتباه را بکنم. وقتی عده ای اشــتباهی 
می کنند، آن ها هم جزو مردم هســتند. من 
هم جزو مردم هستم، مسئوالن هم جزو مردم 
هستند. اما به این اعتقاد دارم که هنرمند باید 
داخل مردم باشد. موادی که از آن برای شارژ 
شدن، پیش رفتن و رشــد کردن و بهتر کار 
کردن استفاده می کنیم، همه اش از داخل مردم 
درمی آید. نباید داخل کتاب ها دنبالش بگردیم 
چون نویســنده های آن کتاب ها هم آن مواد 
را از داخل مردم درآورده اند. بنابراین، با تمام 
احترامی که برای هنرمندان قائلم، من داخل 
مردم را خیلی بیشتر دوست دارم. دوست دارم با 
مردم باشم و با آن ها خوش وبش کنم. این یکی 

از لذت های من در زندگی است.
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دست بازیگر 
برای نقش های 
مثبت، به خصوص 
در کشور ما، بسته تر 
است. در این شرایط 
بازیگر باید خیلی 
هشیارانه و آهسته 
و پیوسته حرکت 
کند. چون شما اگر 
کوچک ترین بُعدی 
به شخصیت دهید 
که قابل باور نباشد یا 
درون دنیای آن نقش 
جا نگیرد، به نظر من 
شکست می خورید


