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خوانــده بودید، نکتــه ای را در مورد 
شخصیت می دانســتید که تماشاگر 
تا اواخر فیلم بــه آن پی نمی برد. این 
آگاهی چه تأثیــری در جنس بازی 
شما )تا قبل از افشای آن نکته برای 

تماشاگر( گذاشت؟
در »ابلق« من فکر می کنم شــاید دانستن 
درد واقعی شهال باعث شد که شخصیت را بیشتر 
درک کنم. اما در کل من شهال را در لحظه زندگی 
می کردم و بیشتر اوقات تنها سکانسی که در آن 
بازی می کردم مهم بود. برای همین هم بعضی 

لحظات بود که خودم هم هیجان زده می شدم.
آیا برای نزدیکی بیشتر به کاراکترهایی 
مثل شهال و بعد بخشــیدن به این 
شــخصیت، تحقیق ویژه ای انجام 
دادید یا شخصیت را صرفاً بر اساس 
تخیالت خــود و مصالــح فیلمنامه 

ساختید؟
من فکر می کنم الزمه نزدیک شدن به هر 
شــخصیتی تحقیق در مورد آن اســت. تو باید 
خاســتگاه و طبقه شــهال را بدانی تا بتوانی با 
خواسته ها و ذهنیت اش کنار بیایی. شرط اول 
باورپذیری بــرای مخاطب این اســت که ابتدا 
خودت نقش را باور کرده باشی. برای باور کردن 
باید مثاًل بدانی که یک زن باردار از طبقه ای رو 
به پایین چطور رفتار می کند؛ باید بدانی که چه 
رنگ مویی به سرش دارد، شوهرش را چطور صدا 
می زند و ... تحقیق در مــورد نقش از چیزهای 
ابتدایی و ظاهری مثل این شــروع می شــود تا 
جزئیاتی مثل النگو دست کردن یا جوراب زنانه. 
در ســال های اخیر چند بــار نقش 
زنانی را بازی کردیــد که یا متعلق به 
طبقات پایین جامعــه بودند یا به هر 
حال به نوعی حاشیه نشین محسوب 
می شــدند. جدا از »ابلق« می توان 
به نمونه هایی چون »شــهربانو« و 
»شادروان« اشاره کرد. این در حالی 
اســت که اگر به کارنامه سال های 
گذشته شما رجوع کنیم، شاید بیشتر با 
شخصیت هایی متعلق به طبقه متوسط 
یا متوســط به باال روبه رو شویم. آیا 
خودتان تغییر مســیری در کارنامه 
سال های اخیرتان احساس کردید؟ 
اگر پاسخ مثبت است، آیا این تغییر 

عمدی بوده؟ 
گاهی اوقات این تکرارها در ســینما پیش 
می آید. ولی برای من همیشه نقش و فیلمنامه 
مهم بوده. من در »اشیا از آن چه در آینه می بینید 
به شــما نزدیک ترند« نقش یک زن از طبقات 
پایین را بــازی کرده بودم ولی بعد در ســریال 
»کیمیا« نقش زنی متمول را داشتم. این تفکیک 
کردن مربوط به دوره خاصی نیست. در دوره های 
مختلف نقش هایی از طبقــات مختلف را بازی 
کرده ام و بیشتر برایم حال و هوای فیلمی که قرار 
بوده ساخته شود مهم بوده است. من ابعاد اکرم 
»شهرزاد« را به شدت متفاوت از شهالی »ابلق« 
و همین طور نقشــم در فیلم »اشیا از آن چه در 

تالش بعضی 
از فیلمسازهای زن 
ستودنی است. این 
تالش باعث می شود 
که وقتی پای یک 
کارگردان زن وسط 
می آید من برای 
خواندن متن و نقش 
شوق بیشتر پیدا کنم. 
نرگس آبیار از جمله 
کارگردان های زنی 
است که به قصه و 
روایت اهمیت می دهد 
و در فرم نیز شجاعت 
زیادی دارد. مرجان 
اشرفی زاده و یا مریم 
بحرالعلومی نیز از 
کارگردان های جوانی 
هستند که از هیچ 
تالشی برای ساخت 
فیلمشان کوتاهی 
نمی کنند. در این بین 
یکی از قدرتمندترین 
و بهترین 
کارگردان هایی که 
می شناسم خانم 
مرضیه برومند است 
با سبک کاری و 
منش منحصر به فرد 
خودش
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