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 خود با و ماست سینمای هایدوران یهمه بازیگران ترینشناستکنیک از نصیریان علی گویممی  

 کالس از ایفشرده یدوره در او، اجرای و هنر و کار بر شدنمتمرکز با را مفهوم این شدمی که اندیشممی

 اوالً که ورزممی تأکید نکته دو این بر بحث، تخصصی وجه در و داد؛ آموزش تفصیلبه بازیگری تحلیل

 که است خود نسل هاینمونه معدود از ثانیاً و ؛"تکنیکی" جا،همه در و لزوماً نه و است شناستکنیک

 ادراکی داد، رخ تلویزیون به بعدتر و سینما به تئاتر از گذر با و زمان مسیر در چه آن از پیشروتر شکلیبه

 .دارد دوربین قاب در بازی و صحنه روی بر بازی تکنیک هایجلوه تفاوت به نسبت دقیق

 دالیلش بیان یشیوه ترینفهمهمه و ترینکلی. است ترمهم آمیزستایش احکام این یچگونه و چرا  

 در چه بیان، و صدا با کار لحاظبه چه کند؛می بازی "ریزبافت" سینما دوربین برابر در نصیریان که است این

 حاتمی، علی) "الملککمال" در. چهره در جاری حالت و حس و هانگاه در چه و رفتارها و حرکات

 مختلفه، ممالک سران تبریکات به -بارسفاهت بخوانید– کودکانه واکنش در شاهمظفرالدین که جاآن ،(3131

 و «برکاته دامت» یا انگلستان یملکه برای «ویکتوریا جان خاله» مثالً) خود دلخواه نشان و نامبه را یک هر

 بیماری و کاهلی و سستی و شاه مرتفع و عریض سبیل تبعبه او لبان خواند،می( پاپ برای «دعا التماس»

 او، نقش دستچیره یگوینده طهماسب ناصر دوبالژ، اتاق در که شودمی گشوده هم از کم چنان او همزمان

 فرهان مستر که جاآن ،(3131 تقوایی، ناصر) "خورشید ناخدا" در. گفته دیالوگ ممکن بیان ترینزیرلبی با

 که گویندمی جزیره سیاسی هایتبعیدی از هم با و نشسته( ارجمند داریوش) خورشیدو روی در رو درست

 مهارت با بسته قابی در نصیریان ،(بندری یلهجه با «ور آن» یجمله ادای) «ور او» بروند خواهندمی

 ایاشاره نگاه با اشگوشه از و گرفته کنجیک را صورتش فقید،تازهِ  فخیمی مهرداد و تقوایی سازیتصویر

 داریوش) "مینا دایره" در. کندمی تبعیدیان بردن برای لنج احتمالی حرکت جهت به خفیف بس و موذیانه

 مفصلی کتک رنجورش و بیمار پدر به توجهیبی بابت را( کنگرانی سعید) سعید که جاآن( 3111 مهرجویی،
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 نسلی به نسبت توأمان شفقت و انزجار از کمرنگی برق چنان چاقد،می سیگاری و نشیندمی بعد و زندمی

  در و گاه متوسط، نمای در که هست هایشکردن دود و هازدن پُک و نگاه در تباهی، آستانۀ در و نافهمیده

 .بماند نادیده کلی به است ممکن تماشاگران، برخی نظر

 از نهراسیدن و ریسک برای باالیی جسارت و قابلیت هم مسیر، این در نصیریان که است روشن  

 و حس کمال و تمام اجرای به غریب و عمیق اطمینانی هم و داشته بیننده سوی از حرکاتش نشدندیده

 تواندمی که دانستهمی بیننده، سوی از اندکی توجه صورت در تنها که ایگونهبه موقعیت، هر حالت

 شناخت مستقیم حاصل اطمسنان، این. دهد انتقال را موقعیت یا لحظه حس و آوَرَد فراهم را ملزومات

 جاهمه که شده،بازخوانی یا شخصی هایتجربه بر مبتنی بخشد؛می تسلطی بازیگر به که هاستتکنیک

 به همواره گفتم که این ولی. است فهمیتکنیک این اساسی یالزمه هم جسارت آن. اندگرفته جواب

 به بسته– مواردی در نصیریان که یابدمی جایی را خود آشکار یجلوه نیست، متکی تکنیکی جزئیات

 کوشدمی عوض، در و شویدمی دست یکسر گرایانهتکنیک نوسانات از -نقش مقتضیات و مختصات

 کلی mood تنها و کند بدل اشآفرینینقش غالب قالب به را شخصیت عمده حالت و حال/بو و رنگ/مایه

 از تریخاص مفهوم به خود که بازی نوع این. باشد مشهود اشبازی طول تمام در شخصیت آن برای الزم

 درستیبه تواندنمی تماشاگر رویپیش اندازچشم وسعت دلیلبه تئاتر در و است متکی سینما در تکنیک

 شخصیت انسانی انگیزغبطه کامالً بالهت حفظ که دارد نام «ثابت موتیف یبرپایه بازی» نیست، کاربستنیبه

 عاشقانه آهی و نگاه وقتی حتی هالو. است آن مثالی ینمونه( 3113 مهرجویی،) "هالو آقای" در او نقش

 چیزی به یا دفاع چیزی از وقتی یا افتدمی خجالت یا حیرت یا رنج به وقتی خورد،می کتک وقتی دارد،

 این و هالوست؛ همواره او. رودنمی در به نگاهش از بالهت آن رخوت طبیعی، ایگونهبه کند،می اعتراض
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 و شدهانتخاب ابزاری کند،می حرکت تماشاگر به نقش واقعی وجوه باوراندن جهت در بیشتر چه هر نتیجه

 .است بوده مندبهره آن از و واقف بدان ما بازیگر که طلبدمی صرف نماییواقع از دور

 کشیدن رخبه از مانع درستیبه گاه که شناختی با نصیریان تکنیکی هایتوانایی نشینیهم اعتبار،بدین  

 بیرونی وجاهت و تشخص بدون حتی که رساندمی جایگاهی به را او شود،می کارش در گراییتکنیک

 ما که تشخصی. کندمی حس او وزن و حضور و کار در تشخصی عادی، یبیننده حتی بیننده، هر نیز هانقش

 در صحاف ابوالفتح آمیزطعنه هایدیالوگ ادای حین در او انداختن باال ابرو محصول یابیم،می نصیریان در

 جاری هدایتگری و نفوذ حال عین در و حجب و متانت ینتیجه. نیست( 3111-33 حاتمی،) "هزاردستان"

 که است نهانی تکنیکی آگاهی ینتیجه بلکه. نیست یک هیچ ینتیجه تنهاییبه یا نیست؛ هم او نگاه در

 «سواد» از تعبیری این. دهدمی تشخیص او کار پس در بازیگری، تکنیکی فرآیندهای از ناآگاه حتی یبیننده

 و پس آن در را وجودش تواننمی اما نکرد؛ اشاحساس توانمی نهفتگی، فرط از که است «خودآگاهی» و

 متوسالنی، محمد) "میرزانوروز هایکفش" چون اینمونه حتی مثالً که است چنین. انگاشت نادیده هاپشت

 همان ،«کمدین» یک کارکرد و جایگاه به شدننزدیک در نصیریان یکارنامه ینقطه تنها عنوانبه( 3131

 باززبان ریاکار سالوس نمایعارف نقش در اشبازی مثالً که دارد بیننده نظر در را آمیزیتشخص نماییجلوه

 خانوادگی منازعات در اشرندانه هایمیانداری یا( 3113 معتمدی، احمدرضا) "پرید قفس از ایدیوانه"

 و تکنیکی شناخت به اتکا معنایبه بازیگر وقتی(. 3113 فتحی، حسن) "ممنوعه یمیوه" تلویزیونی مجموعه

 نیز زندمی نقش که نادانی و سفیه و عامی کند،می کار دانسته آن، کلی های mood یا ریز اجزای

 .آیدنمی بیننده نظر در تشخصبی

 صناعت این بابت را او توانمی بار این نصیریان، هنر ستایش برای دیگر وجوه انبوهی کنار در  

 .ستود شدهنزدیک ناخودآگاه به و شدهنهان


