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 اول قسمت

 

 می بازیگری، تحلیل به مربوط مباحث و پردازی جزئیات میزان با گفتگو این که است بدیهی

 در فقط بودن، "گفتگو" و نبودن "مقاله" سادۀ دلیل به که بیاید هم سایت "زیگریبا" بخش در توانست

 سه دو موضوع تواند می اش، مقدمه خود مثالً و آن در مطرح مباحث کل که این با است؛ آمده جا همین

 .باشد بازیگری تحلیل های کالس جلسۀ

 

* 

* 

 از بیش کارشان، شیوه و نقش به نسبت هک بازیگرانی انتظار قابل و قدیمی هایدشواری از: مقدمه

 در «اجرا» باطراوت و طبیعی جریان و شور که است این هم یكی دارند، آگاهانه نگرش روند و تحلیل حد

 شانبازی برای که هایی«ایده» مرحله در افراطی، شكلی به چیز همه گویی. شودمی دیده کمتر کارشان

 جزئیات همه وقتی. است نمانده آن در نابی لحظه و شهود و تازگی ا،اجر حین و حاال و شده تعیین اند،یافته

 از بیش اجرایش نوع آید،درمی سنجش و محاسبه به بازیگر ذهن در نقش، فرودهای و فراز و درونیات و

 و مشخص طور به. گیردمی او از را بازی مختلف هایلحظه جوشش این، و افتدمی خودآگاهی ورطه به حد

 سینمای در نیاعرب فریبرز و دنیا سینمای در میسون جیمز کارهای برخی در را خصلت این ونه،نم عنوانبه

 هایتحلیل تسخیر به که آنند از ترچندوجهی روشنی به فیلم، و فیلمنامه وقتی البته که ایم؛دیده خودمان

 هدایت مرحله در گردانکار و ندارند دستدم و آشنا بسیار هاینقش وقتی یا درآیند بازیگر اولیه ذهنی

 آن از بازیگر بازی و شودمی کنترل اتفاق این کند،می دور ژنریك و کلی هایبرداشت از را او بازیگر
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 کارول« جداافتاده» در میسون بازی مثل گیرد؛می فاصله است، انعطاف و رهایی مانع که آزارنده خودآگاهی

 -دیگر شكلی به– و افخمی بهروز «شوکران» در نیاعرب یباز یا هیچكاك آلفرد «شمالغربی از شمال» و رید

 .کیمیایی مسعود «سلطان» در

 همان به ییعارضه خود برای تواندمی که حد از بیش «داشتن تحلیل» ویژگی همین با برخورد در

 یمبرا کیانیان رضا بازی و کار در ورطه این به درنیفتادن همیشه باشد، «نداشتن تحلیلی هیچ»ِ  هولناکی

 و کریمی ایرج هایدیدگاه و مطالب کنار در که بازیگری درباره هایشنوشته گواهیبه هم او. بود عجیب

 واقعی هایمصداق و جدی منابع تنها تقریباً بازیگران، با روحانی امید تكنیكی و تحلیلی گوهای و گفت

 و) داشته کارنامه در گاه که ییمایهکم و رمقکم و بد هایفیلم گواهی به هم و اندایران در «بازیگری تحلیل»

 باغ» ،«زاگرس» ،«سینماست سینما: »آورممی یاد به نكنید، تعجب اشاره این از خودش و شما که این برای

 و خشك پذیربینیپیش هایبازی نوع آن ارائه برای الزم امكان دو هر ،(«زن سه» ،«ظهر از بعد پنج فردوس،

 گو و گفت این از پیش تا که دالیلی به اما. است داشته را بازیگر حد از بیش تحلیل از متضرر و نامنعطف

 نوع این تأثیر هایحیطه از یكی چون. است مانده امان در خودآگاهی این گزند از نبود، دسترسی قابل برایم

 یك نیبیجهان و نگاه و سبك به نسبت بازیگر که است شناختی هایش،تازگی و بازیگر کار بر هاآگاهی

 نظر در چه آن. باشد زمینه این در کاو و کند برای خوبی محمل توانست می گو و گفت این دارد، فیلمساز

 شناختی مقصودم. دارد تفاوت است، متوالی فیلم چند در فیلمساز با همكاری حاصل که شناختی با دارم،

 و نقدنویسی، و بحث با چه و همطالع با چه سینما نظری مباحث در مشارکت تحلیل، قوه همان به که است

 اختیار در عنصر ترینزنده جای به را بازیگر تواندمی و ایدمی دست به گرتحلیل ذهنی از مندیبهره البته

 و بررسی در زودهنگام کارشناس یك به دوربین، برابر در موردنظرش ساختگی دنیای خلق برای کارگردان

  .نماند جا به او بازی در شوری نتیجه، در و کند بدل اشسازنده نگرش و اثر تحلیل
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 اشاره نكته این به مستقیم طور به آن جای هیچ در عمد، به که حاضر گوی و گفت زاویه، این از

 نشان کیانیان مختلف هایاشاره اوالً: است شده بدل بحث این پیگیری برای مناسبی محمل به نكردم،

 ثانیاً و دارد؛ وجود کامل طور به و است قطعی کامالً او توسط فیلمساز جهان شناخت فرض آن که دهدمی

 بازیگر عنوان به هاحرکت و هاکنش برخی نبودن شده تعیین پیش از و نبودن آگاهانه به خودش که جا چند

 در هایمانصحبت نهان موضوع مستقیم، طرح بدون خواستممی چه آن به که شد مسلم برایم کند،می رجوع

 گو و گفت خود خواندن تنها. است داشته توجه همواره باشد، آرافرمان بهمن هایفیلم رد او بازی تحلیل

 به که گویی و گفت. کند تبیین را حد از بیش خودآگاهی ورطه به درافتادن آن از او گریز نوع تواندمی

 از بارها طبیعی طور به بازیگری، تحلیل نامكشوف همجنان عرصه به نسبت ما دوی هر عالیق جهت

 و بیان شیوه و رفتارها ترکلی بسیار هایزمینه به و رفته فراتر خود خاص عنوان درباره صحبت محدوده

 چه آرا،فرمان هایساخته که این بر تكیه با ویژهبه. است کشیده نیز دوربین با بازیگر کار و میمیك

 خود بازیگران هایآفرینی شنق به را ممكن توجهات بیشترین همیشه نه، چه و باشید داشته شاندوست

 سینمای نوع این در و هاستشخصیت رفتاری هایجلوه بر تأکید مسیر در و جنس از چون کنند؛می جلب

 مثالً چه و باشید داشته دوستش چه که کنممی تأکید باز– انسانی هایدغدغه طرح پی در و پردازشخصیت

 از یكی به او، با کار و بازیگر -بدانید صراحت و رشعا به آمیخته را هادغدغه این طرح هایروش برخی

 و گفت که یینكته همان یعنی. شودمی بدل کارگردان کار و نظر در فیلم نهایی گیریشكل اساسی هایزمینه

 .است شده آغاز کیانیان، زبان از آن شرح با گو

 

* 

* 
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 درباره که کسی و است ازیگرب خودش که کسی بین ببینم که پرسممی منظر این از را سوال اولین*

 مقاله همان مثل اگر بدانم خواهممی. دارد وجود ییفاصله چه کند،می هش.پژ و تحلیل و بحث بازیگری

 نوشته بیضایی «کشیسگ» فیلم در بازی از پیش سال چند 0731 دهه اوایل که «بیضایی برای بازی» مشهور

 با احیاناً آن کلیت کنیمی فكر بنویسی، مطلبی «آرافرمان ایبر بازی» عنوان همین با بود بنا هم حاال بودی،

 شد؟می متفاوت برد، خواهیم پیش گو و گفت این در که چیزی آن

 ولی بردمی پیش کننده و گفت را گو و گفت که است این دلیلش ترینساده. شدمی متفاوت قاعدتاً*

 هم هروقت من. نویسدمی را خودش های حرف حال هر به نویسد،می موضوع، همان درباره آدم وقتی

 بعد نویسممی. است ذوقی کاری بیشتر بازیگری، درباره من نوشتن. نیستم متمرکزی آدم خیلی نویسم،می

 وقتی حتی روز الیالبه در چیزهایی و کنممی پایین و باال ذهنم در و گذارممی طور همان را نوشته مدتی

  .آیدنمی آدم یاد گو و گفت در قاعدتاً خب، هک آیدمی یادم نیستم، نوشتن مشغول

 چه با را «آرافرمان برای بازی» عنوان همین با کلی فرضی نوشته آن بپرسم بخواهم اآلن اگر پس*

 نیست؟ مشخص برایتان کردید،می شروع

 یرمس طول در ظرایفی چه به دقیقاً که دانمنمی اما. کردممی شروع چه با که دانممی را این چرا،*

 از من که کنممی شروع جا این از بگویم، موضوع این درباره و کنم شروع بخواهم اگر مثالً. رسیدممی بحث

 افتد؛می سرصحنه عجیب اتفاق یك ،«آشناخاك» در بار آخرین همین تا کردم کار آرافرمان با که باری اولین

 تا فیلمبرداری گروه تا بگیر تولید از. است همه برای. نیست هم من برای فقط اتفاق این دیدم کم کم که

 این حال هر به. دهیمی انجام داری سختی کار خیلی کنیمی فكر زوایایی یك از. صحنه طراح تا بازیگرها

 را کار و دارد را فمش و دارد که دیدی و نگاه و سابقه با آرافرمان اسم به آدمی که آیدمی آدم سراغ به فكر
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 یا شود شروع پالن که است وقتی از قبل تا این. ماجراست پشت دهد،می شانجام دارد که است بلد

 روی افتدمی کم کم فیلمبرداری یا شودمی شروع پالن وقتی ولی. دور روی بیفتد فیلمبرداری اصطالح،به

. است ییساده کار خیلی که کارگردانی کنندمی فكر همه شود،می تمام فیلمبرداری وقتی خصوصبه دور،

 کار. نكرد کاری که آرافرمان گویندمی خودشان به. نیست ممكن دیگر که ترساده این از آقا، که کنندمی رفك

 فكر خودم با بارها من! کنند کارگردانی توانندمی که کنندمی فكر یا خواهندمی همه نتیجه در. نكرد عجیبی

 که هم وقتی. نیست ییساده فیلم یتنها در آرافرمان فیلم چون است؟ جوری این چرا خب که کردممی

 از ییساده خیلی هایآدم قاعدتاً هم تماشاگرانش. نیست ییساده فیلم خودش کلیت در آید،می پرده روی

 رسد؟می نظر به ساده قدر این که افتدمی اتفاقی چه پس. نیستند عموم طیف

 چه داندمی. است دیده را فیلمش ند،بك شروع که این از قبل آرافرمان اوالً که است این در اشنكته

 در که حالی در. بگیرد و برود دستیارش دهدمی را ترساده هایپالن از بعضی دلیل، همین به. خواهدمی

 هایشانپالن از بعضی برود دیگر یكی که این از کنندمی وحشت هاکارگردان همه شاید یا اغلب ما سینمای

  .بگیرد را

 که شوند مدعی کسانی یا کسی بعداً که است نگرانی و ترس این از ناشی بیشتر گاهی البته که*

 .اندساخته را فیلم از هاییبخش

 را کار ابزار بر تسلطش نوع و سطح همه چون ندارد؛ وجود طبیعتاً آرافرمان برای نگرانی این خب*

 واقع او پذیرش مورد و چینیمی را صحنه که هم وقتی. کندمی را کار این راحتی به او حال هر به. دانندمی

 ذکرش و فكر تمام آرافرمان کردن، بازی به کنیمی شروع وقتی است، سخت جایش این تا البته که شودمی

 بازی دارد، نیاز فیلم و دارد دوست او که طور آن ببیند تا است بازیگرش به نگاهش همه. است بازیگرش

 امکرده بازی برایش که هاییفیلم در ایم،زده حرف هم با فیلم ربارهد زیاد هم قبل از معموالً چون. نه یا کرده
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 آن و نكن بازی جوریاین مثالً رضا، نه، بگوید جمع در که شده بار ده حدود کالً شاید آمده، پیش ندرت به

 برای که کندمی دوربین پشت از کوچك اشاره یك فقط گاهی گوید،نمی هم را همین تازه. کن بازی طور

 بگویم، تردقیق. ایمزده خصوصبه سكانس آن یا نقش درباره هم با که است هاییحرف از بخشی یادآور من

 دلیل همین به. بدهد «توضیح» کار حین در مفصل طور به را چیزی و بیاید که نشده بیشتر دفعه ده شاید

 بگذار. دارد دیگری دلیل رسیدن، نظر به ساده این اصل در ولی. است ساده خیلی کارش کنندمی فكر همه

 .بزنم مثالی

 از باید او: داشتم میزانسنی چنین مقابلم، بازیگر آن با که کردممی بازی سریالی یك در من بار یك

 خانه، برگرد یعنی که کردممی اشلوس مقداری یك و دویدممی دنبالش باید من و بیرون آمدمی خانه

 که آن جای به دیدم یكهو بعد و کردم بازی را این. است پیش هالسا مال سریال این. اینها و ندارد ایرادی

. امکرده دعوا او با اینها، و بكشم رویش و سر به دستی هایمحرف و رفتار با و کنم لوس را مقابلم شخصیت

 که بگویم کارگردان به رفتم. شودمی بد طوری این که دیدم. خانه به گردانم برش خواهممی زور به انگار

 لطفاً گویدمی کارگردان خود دیدم. نكردم بود، الزم که را کار این من چون کنیم، تكرار را این شودمی راگ

 خودم پیش. کنیم تكرار باید کنم فكر گفت. شدمی گرفته ویدئویی کار، چون. ببینم را پالن این من بگذارید

 ییرفله چه این. کنیم تكرار باید لهب گفت دید، را پالن که بعد. جمعیحواس و خوب کارگردان عجب گفتم

 جوری آن بعد دفعه و نگفتم چیزی هم من. ندید مرا بازی اصالً دیدم من خب! کادر؟ گوشه آن روی است

. نگفت چیزی هم باز کردم، متفاوت بازی تا دو یعنی. کردم بازی کنم، لوس را طرف باید کردممی فكر که

 کار به خاصی توجه اصالً کارگردان است ممكن. باشی خودت ظبموا باید خودت فهمیدم که بود جا آن از

  .باشد نداشته بازیگرانش
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 که شكلی آن به واقع در یا. دهدنمی اهمیت زیاد تكنیك به سرصحنه آرافرمان که است این منظورم

 است بهتر. دهدنمی اهمیت آن به بكند، تكنیكی کهنه هایدستورالعمل رعایت صرف را توانش و هوش همه

 ناخودآگاهش از بخشی به دیگر حاال. کرده فراموش را هایشفرمول حاال و کرده هضم را تكنیك بگویم

. کرده تمرین قبالً را هافن آید،می کشتی تشك روی که کسی. شودمی جاری خود به خود و شده تبدیل

 درباره آیدنمی و گیردمی را اشکشتی. بگیرد کشتی که آیدمی او دیگر حاال. نیست فنون تمرین جای تشك

 از بعد ما. خواهدمی را همین هم عواملش از و کرده هضم را تكنیك آرافرمان. بزند حرف تكنیك و فن

 هاکارگردان اغلب ولی. بقیه چه و فیلمبردار چه بازیگر، من چه کنیم؛ اجرا او برای است قرار را تكنیك

 مثالض که گذارندمی را یكی. دارد نگه برایشان را رضیف خط که سپرندمی شانگروه از نفر یك به هنوز

. کنندمی بحث صحنه سر نكات، این درمورد دارند اشهمه حال هر به...  و باشد نورها انعكاس مواظب

 طرف آن از نه، گویدمی یكی آن و بود طور این فرضی خط گویدمی یكی چچون شود می تكرار پالن بارها

 اصالً و است معروف که یاوری احمد نام به سینما آبدارچی یك ،«کوچولو بوس كی» فیلم سر بار یك. بود

 ...کند بازی که کندمی کار سینما صحنه پشت در

 ...کندمی بازی هم را «زن سه» فیلم نصیحتگر بقال نقش که همان*

. آمدمی حساب به مهمی حضور که داشت را نونهالی رویا شوهر نقش هم «آب روی ییخانه» در*

 ببخشید، گفت آرافرمان گوش در و آمد «کوچولو بوس یك» سر بار یك. دهدمی انجام خوب هم را کارش

 و بوده سرصحنه هاسال چون گفت،می درست هم احتماالً. شدها شكسته فرضی خط گرفتید که نمایی این

. شد تمام. داشتننگه مال نه است، شكستن مال خط احمدآقا، گفت راحتیبه آرافرمان. است بلد را اینها

 دارند تایش شصت سرصحنه کنیم، کار فیلم صد اگر تقریباً دیگر هایفیلم در ولی. بود جالب هم من برای

 که بقیه کنند،می بحث تكنیك درباره دارند دائم همه که هافیلم نوع این در. کنندمی بحث خط به راجع
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 کنندمی فكر چیست، فرضی خط تعریف دانندنمی و تندنیس بلد تكنیك هایشانبعضی احیاناً و اندسرصحنه

 سادگیبه شودنمی که چیزی آن ولی گرفت، یاد شودمی را تكنیك که صورتی در. است سختی کار خیلی

 پیش و کنیم هدایت را بازیگر طور چه دربیاوریم؟ را فیلم یك حال و حس طورچه که است این یادگرفت،

 کندمی فكر آدم نیست، مطرح آرافرمان هایفیلم سر تكنیكی هایبحث آن چون کند؟ بازی خوب که ببریم

 کندمی فكر آدم دهد،نمی انجام غریب و عجیب حرکات دوربین با چون هم بعد. است ییساده کار خیلی

 پس پرسدمی خودش از آدم بعد. همین و کرد خردش هم بعد و گرفت مسترشات یك که، نداشت کاری

  .نیست ساده خودش که این برای خب نیست؟ سادگی این به هایشلمفی نهایت در چرا

 درست. کنند فراموش و کنند هضم را تكنیك باید بازیگر، هم و کارگردان هم که است این حرفم

 حین در بخوریم، را آن دوباره اگر. کنیممی فراموش را اشمزه هضم، از بعد و خوریممی که غذایی مثل

 نوك دائم اشمزه کردن، هضم و خوردن از بعد ولی. بریممی لذت آن از و شناسیممی را اشمزه خوردن

 فیلم دوربین برابر در که است طوری این. شودمی تبدیل ما از جزئی به. شده فراموش و نیست مانزبان

 هانهآگا و آشكار طور به دیگر و شده بدل تو از جزئی به تكنیك. کنیمی بازی ناخودآگاهت با آرافرمان

 تماشاگر واکنش در. است کشیدن رخ به را تكنیك و داشتن تكنیك بین فرق این. دهدنمی نشان را خودش

 هر در بازیگران بازی و فیلم تصاویر تكتك در تكنیك دیدن میان او برای. شودمی دیده تفاوت همین هم

 به قضیه بیضایی، آقای مورد رد مثالً. دارد وجود مشخصی تفاوت آن، کردن حس اما تكنیك ندیدن با لحظه

 سینما اجزای همه بر. شناسدمی و داندمی کامالً را تكنیك او که دانیممی همه. است طرح قابل دیگری شكل

 بیضایی برای خواهیمی وقتی اما. سینماست استاد معیاری هر با او. نیست این در حرفی و است مسلط

 دکوپاژش یعنی. کرده بازی تو جای به بیاید سرصحنه که این از پیش بیضایی بدانی باید بكنی، بازی

 شیء فالن از نمایی به شود کات باید رسید، کادر نقطه این به بازیگر دست وقتی مثالً که است طوریاین
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 او کنی،می بازی او برای سرصحنه داری وقتی بنابراین. دارد قرار صحنه از دیگری نقطه در که میز روی

 بازی قبلش که من چون. کندمی ایجاد مشكلی یك این. برسد نقطه همان به تو دست که دارد دوست

 برای این. کرده بازی را موقعیت همان قبلش بیضایی آاقی ولی. کنممی بازی دارم جا همان تازه من ام،نكرده

 این به خواهممی که منی برای. کندمی درست مشكل باشم، رها کمی سرصحنه دارم دوست که بازیگری منِ

 فیلم سرصحنه. ببرد مرا خواست، که سمتی هر به ناخودآگاهم و ناخودآگاهم؛ به بسپرم که کنم عمل روش

 از رضا، باشد یادت که کنم؛ شریك آن در هم را آگاهم بخش باید. ناخودآگاهم به بسپرم توانمنمی بیضایی

 این در جا آن و باال رودمی حد نفال تا و باال رود می دستت نقطه آن در و نقطه آن به رویمی جا این

 البته. ندارد را ماجرا این آرافرمان خب،. مثالً میز آن روی شیء آن به شود کات بعداً این تا نشینیمی زاویه

 صندلی همان روی باید نقطه، آن به رویمی وقتی و شده تمرین و شده تعیین میزانسن هم او فیلم در

 که حالی و حس و روح. باشد باال یا باشد پایین دستت که کندنمی دیزیا فرق مثالً ولی. بنشینی مشخص

 قدر این نیاید، در اگر. خواهدمی را این آرافرمان و دربیاید درست باید آن هست، موقعیت آن در و نقش در

 آگاهانه حرکات آن به کاری دیگر و است حل مسئله دربیاید، اگر. دربیاید حال و حس آن تا کندمی تكرار

 .ندارد

 بازیگری هایکالس ویژه جلسه یك در صحبت برای وقتی که امداشته آرافرمان با را تجربه این*

 حتی و بود براندو مارلون و دین جیمز مثل متدیست بازیگران از زد، که هاییمثال تمام تقریباً کردم، دعوتش

 کار جنس از دقیقاً را کارشان شودمی که آوردمی نمونه کسانی از همچنان شد،می خارج هم دایره این از اگر

 از و خواهندمی سرصحنه گفتید، که را هارهایی آن که این به مشهورند اینها. دانست هااستودیویی آکتورز

 ایران، در) «کنممی اعتراف» سرصحنه را هیچكاك و کلیفت مونتگمری هایجدل هم آرافرمان خود جمله،

 از و دارد گرایش هاروش این به اساساً آرافرمان که کندمی یادآوری من به این. زد مثال( «گناه به اعتراف»



 

www.amirpouria.com                                                             وب سایت نوشته های امیر پوریا منتقد و مدرس سینما 

 

 
32  کد مطلب/505550 از    15 صفحه     

 

 هاروش این که هستند هاییکارگردان مقابل، نقطه در. کندمی استقبال بازیگر رهایی و انعطاف نوع این

 در ایشهفیلم آخرین تا 0491 دهه نیمه از شهرتش اوج سال سی تمام در هیچكاك. ندارد کاربرد برایشان

 که آن از بیش فیلم هاده اگر اما. بود براندو مارلون معاصر دوره، این اول سال چهار سه جز ،0431 دهه نیمه

 هایچارچوب در دقیقاً بازیگر خواستمی چون. کردنمی کار براندو با وقت هیچ ساخت،می هم ساخته

 بگویم خواهممی. بودند هاحرف این زا ترسرکش دو هر سبكش، و براندو و بگیرد قرار او دلخواه بسته

 بدانند که باشند داشته شانبازیگری سلیقه و سبك و خود از را شناخت این باید فیلمسازان که طورهمان

 چه با بدانند باید هم بازیگران نكنند، کار متبحر، و خبره هم قدر چه هر کسانی، چه با است بهتر

 عادات و نوع فیلمسازی، هایشیوه کدام در اصالً یا. بیایند کنار نندتوانمی هاییشیوه چه و هاییکارگردان

 فریتس برای بازی مثالً که حكم این به برسیم که مخالفم کلی حرف این با. بدهد جواب تواندنمی آنها بازی

 دانیکارگر در فقط هایشخالقیت خواهدمی او چون. باشد خالقانه تواندنمی بیضایی، یا ولز اورسن یا النگ

 ایدرسیده خودتان از شناخت این به چون مثالً بینید؟می طورچه را موضوع این. شود دیده گراییتكنیك و

 آن با داری، عادت یا داری نیاز کردن لوندی ییذره فرصت و انعطاف آن و رهایی آن از میزانی یك به که

 نیستید؟ راحت است، اشنمونه بیضایی که کار جنس

 خیلی امبازی هم بار یك آن. کردم بازی بیضایی آقای برای بار یك من ببینید،. هستم راحت نه،*

 فیلم، اواسط. آخر آخر هم سری یك و دارم بازی فیلم اول اول درست سری یك یعنی. است شدهتفكیك

 برای داشتم فیلمبرداری روز چند من نتیجه در. ندارد حضوری کنم،می بازی را نقشش من که شخصیتی

 اآلن. فیلم آخر برای داشتم فیلمبرداری هم بعدش. نداشتم کار و گذشت مدتی بعد. «کشیسگ» فیلم شروع

 بخش در امبازی خودم. است تریروان بازی. است بهتری بازی فیلم آخر کنید، نگاه فیلم آن در مرا بازی که

 این برای که فهمیدم و کردم تجربه دور یك اوایل، بخش آن در چون. دارم دوست بیشتر را فیلم آخر
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 قسمت در. باشد او هم و باشی خودت هم تا کرد بازی باید جوریچه دارد، که مشخصی سبك با کارگردان

 آقای هم و شوممی دیده دارم، احتیاج که انعطافی و هاروش همه با من هم یعنی. است طور همین دوم،

 چون. افتاده کمتر اتفاق این اول بخش در نظرم به. است مطلوبش که هاییکاریریزه و تكنیك و بیضایی

  .بودم نكرده تجربه را او شیوه و نبودم آشنا هنوز

 همیشه. شویممی آرافرمان انقالب از بعد هایفیلم در شما بازی بحث وارد متمرکز طور به تازه حاال

 کنیدمی فكر! آمده انسرت بال قدر چه که بیندمی کند،می فكر هافیلم این در شما هاینقش به آدم وقتی

 هایپیچیدگی مثالً یعنی است؟ مؤثر آرافرمان سوی از تانانتخاب در شما، سوی از بالیا این پذیرش ظرفیت

 و طوالنی گریم مثل فیزیكی هایدشواری حتی یا «آب روی ییخانه» در سپیدبخت دکتر نقش درونی

 یك از ایران سینمای بازیگران که خواهدمی پذیرشی یك ،«کوچولو بوس یك» یا «آشناخاك» همین سنگین

 سر بر بالیی هر که پذیرندنمی و ندارند را هاظرفیت این گاه شود،می مشهورتر و ترییحرفه که سطحی

  .بیاید شانفیزیك

 کنم تغییر که این از یعنی. است خودم مرض هابالپذیری این از بخشی یك که بگویم را این اولش*

 روی ییخانه» فیلم در مثالً. برممی لذت واقعاً شوم، جدیدی دنیای وارد یا بگیرم خودم به جدید قالبی یا

 هنوز حرفش اصالً. بشوی چاق کیلو بیست باید نقش، این در بازی برای که گفت من به آرافرمان آقای «آب

 توضیح را دالیلش که بعد چی؟ برای بگویید شود می فقط! جالب چه گفتم شوق با که بود ننشسته زمین به

 بوس یك» فیلم سر. شوم چاق که رفتم من ایم،گفته فیلم آن اکران زمان هایمصاحبه در را اینها بارها و داد

 قرار که کنیم کار فیلمی خواستیممی میرکیانی مهرداد با شود، ساخته فیلم که این از قبل سال یك کوچولون،

 نقش این برای را سرت بیا که کرد پیشنهاد مهرداد. بود «دمگاهق» فیلم. باشم معمول حد از پیرتر من بود

. «کوچولو بوس یك» برای داریم نگه را سر شدن خالی فكر این گفتم. شود باورپذیرتر پیری تا کنیم خالی
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 باید طورچه که گوییمی تو پردازی،چهره هایتكنیك نظر از بعداً حاال و کردم فكر نقش آن به راجع چون

 «قدمگاه» برای و کرد قبول داریم، مشترکی فهم و نزدیك ارتباط چون میرکیانی و من. کنیم خالی را موها

 شوم؛ پدرم شبیه نقش آن در داشتم دوست: بودم کرده فكر بهش من که گذاشتیم چیزی روی را گریم مبنای

 مهرداد. باشد خالی موها که بود این من اولیه و اصلی فكر ،«کوچولو بوس یك» سر رسیدیم وقتی. شدم که

 وقتی. رسیدیم یینتیجه به و ساخت را مو از خالی سر تصویر تا کشید طول روز پنج. کرد را کار این هم

 برممی را امگریم تست شدهچاپ عكس همیشه من. گرفتیم گریم تست عكس طبیعی طور به شد، تمام

 یادم و کنم نگاهش شوم،می رد وقت هر هک -تلویزیون دم یا کتابخانه مثل جایی – گذارممی جایی و خانه

 چیزی آن کردم حس دیدم، که را گریم تست عكس آن. نه یا است درست نقش درباره حسم ببینم و بیاید

 شبیه گریم این با گفت هایده همسرم خانه، رفتم وقتی. است کم اشچیزهایی یك انگار. نشده باید، که

 نویسنده سعدی، محمدرضا که حالی در. گویدمی راست دیدم !ییشده آلمان ساکن ایرانی هایفروشفرش

 گذرای نگاه در حتی کرد،می بازاریتفاوت یك با باید و داشت را خودش خاص فرهنگی شخصیت و بود

 این هم روشنفكر؟ هم و باشد پیر هم تا باشد او در باید چیزی چه که کردیممی فكر این به داشتیم. اول

 گریم تست آن. باشد منعكس صورت یك در باید اینها همه. نیست ایران در است سال 73 که بدهد را حس

 52 یعنی! کشید طول روز 52 اصل در شد، منجر فیلم در سعدی چهره به که «کوچولو بوس یك» نهایی

 و گفتمی را نظراتش و دیدمی و آمدمی آرافرمان آقای کردیم،می کار مهرداد و من مداوم طور به روز

 من صورت روی را کار نهایی، سعدی به رسیدن برای ما باز و کردمی اعمال خواست،می که را اتیتغییر

 سعدی، محمدرضا درست ظاهر شدن ساخته به که رسیدیممی ییتازه نكات به هم روز هر. دادیممی ادامه

 .کند کمك
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 شبیه کمی این که بود مفكر در چیزی من دارد، نامدار مام که شخصیتی برمبنای «آشناخاك» فیلم سر

 شكلی همان به و باشد هوا روی و باشد سیخ سیخ کمی موهایش ظاهری، نظر از یعنی. بشود بكت ساموئل

 آدم. بیاورد وجود به صورتش در نفوذناپذیری حس مقداری مو نوع این بینیم،می بكت صورت در که

 این باالخره مسئولیت، احساس یا عشق وقتی تا کند پیدا سنگی صورتی. بیاید نظر به سختی و خشك

 آرافرمان آقای به را این. کنیم حس بیشتر را خشك سنگی حالت آن ریختن هم به ما شكند،می را صورت

 موها و دیدیم و آوردیم را بكت هایعكس مهرداد با. کنیم امتحان بگذار نیست، بدی ایده گفت او و گفتم

 سفید باید من موهای تمام که بود این گریم این اصلی یسخت ولی. بكتی شمایل و شكل آن سمت به رفت

 از قبل تا خواستیممی که این به گشتبرمی سن، مسئله منهای هم قضیه این از بخشی یك. شدمی سفید

 سفید رنگ و باشد تیره و سیاه کالً هایشلباس گیرد،می رنگی لباسش و آیددرمی غارش از که آخر سكانس

 پوست و سوزدمی سر چون است، سختی کار موها کردن سفید. بگیرد قرار تیرگی ینا با تضاد در موهایش

 هم تبریزی کمال کار تا چند سر. برممی هم را لذتش ولی! زد حسابی هایتاول و سوخت بار چند من سر

 ولی دارم، سختی خیلی خیلی گریم هم میرباقری داود «مختارنامه» سریال همین سر. است سنگین گریمم

 رسیدیم تا کردیم کار اسكندری... عبدا آقای با روز 02 سریال، این در نقشم برای. برممی را لذتش دمخو

 بخواهم من و بخواهد من از را این سینما که نیست طور این همیشه بنابراین. نهایی گریم آن و نتیجه آن به

 «کوچولو بوس یك» در امگریم. است خودم کرم آن از بخشی یك. بیایم عشوه مشهور، بازیگران شیوه به

 یعنی. نشستممی گریم سر نیم و ساعت چهار رسماً بار هر «مختار» در. کشیدمی طول ساعت چهار بار هر

  .نشستممی گریم اتاق در و سرصحنه رفتممی فیلمبرداری شروع از قبل ساعت پنج باید

 ساده فون یك حد در چه و شدبا سنگینی گریم چه بازیگر، یك برای گریم که کنممی فكر همیشه

 آرام آرام و نشسته آینه جلوی بازیگر که جایی آن. است نقشش به بازیگر ورود دروازه حال هر در باشد،
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 لیز نرم نرم که است تمرکز مرحله یك مثل واقع در آید،درمی فیلم شخصیت شمایل و شكل به دارد

 به مانگریم بعدش تا پوشیممی لباس شدن گریم از قبل چون طبعاً. شویمی نقش دنیای وارد و خوریمی

 سمت به را آدم که است تمرکزی مرحله گریم، هم بعد و لباس آن خود نشود، خراب پوشیدن لباس خاطر

 هستند دنیا دو بین دروازه آن از شدن رد برای مراحلی طوالنی، هایگریم آن واقع در پس. دهدمی سُر نقش

 از یكی کند،می پیدا امتداد بیشتر تمرکز مرحله که این خود. گذارممی پا نقش یایدن آن به دنیا این از من که

  .است طوالنی گریم امتیازات

 و مكث به که آرافرمان هایفیلم از خاصی هایسكانس در بازی برای مثالً که آمده پیش گاهی*

 بتوانید تا کنند حاکم بیشتری سكوت گریم اتاق در که بخواهید بقیه و گریمور از دارد، نیاز ییمداقه

 کنید؟می دوری افراطی، هایروش نوع این از یا شوید؟ متمرکزتر

 برای که امنشده بزرگ بازیگری روش این با راستش. کنمنمی دنبال را هاروش این کلی طور به نه،

 را ییصحنه كی تا شوم غرق خودم در و بنشینم تنها و کنم قطع جهان با را ارتباطم نقش، یك در بازی

 ضمناً و بكنی، را هایتشوخی باشی، داشته را ارتباطاتت بكنی، را اتزندگی باید که کنممی فكر. کنم بازی

  .بشوی نقش جهان وارد و. کنی بازی هم را نقشت است قرار که باشد یادت

 یا خلوت نای به باشد، جاری آن در اندوهی بناست مثالً که خاصی نماهای یا هاسكانس برای حتی*

 ندارید؟ اعتقادی خاموشی

 یا کنم گریه خواهم،می وقت هر بتوانم که نیستم بازیگرانی آن از من راستش چون. چرا گاهی*

 هاصحنه نوع این برای بیاید، اشكم تا شوم متأثر حتماً باید و نیست خودم اختیار در اشكم بگویم، تردقیق

 جنس آن از را اندوهی که شوم می متمرکز مقداری آورم،می گیر خودم برای کناری و گوشه یك روم می
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 هافیلم اکثر سر هم باز البته. بریزم اشك بتوانم سرصحنه تا بیاورم خودم برای است، درگیرش شخصیت که

 ...گذاشته من برای گریم که است اشكی. نیست خودم اشك شود،می جاری من چشم از که اشكی

 با را این ایران، سینمای در مرسوم زنكیخاله هایواکنش از رانینگ بدون که است جالب خیلی این*

 ...گوییدمی صداقت و صراحت

 به دارم دوست که هست خاص و مهم هایصحنه بعضی ولی نگویم؟ چرا. دارد واقعیت خب،

 و اهپله روی نشینممی که «آشناخاك» فیلم از صحنه همین مثل. بریزم اشك خودم واقعاً که برسم شرایطی

  .بكنم را کار این بتوانم تا بودم شده متمرکز قبل از جا آن. گریه زیر زنم می

 نامدار مام نویسنده دوست شدنکشته واقع در که را گریه این دلیل تماشاگر فیلم، ممیزی با البته که*

 ماشاگرت نظر در دردناکی، و مهمی این به گریه عمالً و شود نمی متوجه بوده، سیاسی زندانی که است

  .کندمی جلوه دلیلبی

 اشك که خواهمنمی هم گریم گروه از حتی یا ریزمنمی اشك و کنممی گریه عمداً هم گاهی. بله*

. شودنمی دیده آن در اشكی که داریم را گریه نوع این دوبار «آب روی ییخانه» در مثالً. بغلتانند چشمم در

 را حال و وضع این حتی. شده تمام اشكش دیگر که است آدمی سپیدبخت، دکتر شخصیت معتقدم چون

 درونی بحرانی وضع همان در. شود بهتر حالش و شود تخلیه و شود سبك کمی ریختن اشك با که ندارد

. نریخت اشك ولی کرد گریه او که نكنند دقت این به اصالً هاخیلی است ممكن. پایانی سكانس تا ماندمی

 در. کنیم اجرایش هم درست و باشیم داشته دلیل برایش باید پس. یمدانمی که کارگردان و خودم اما

 را نامدار مام احساسبی و سنگی صورت آن تدریجی شدن شكسته باید ما و نبود طور این «آشناخاك»

 ییگوشه یك رفتم صحنه، همین سر. کردیممی حس و دیدممی را اش«افتادن گریه به» روند باید. دیدیممی

 شیطنتی است، طبعیشوخ و طناز آدم بسیار دانی،می هم خودت که آرافرمان. بگیرم تمرکزی مخود برای که
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 یك من گوش در و جلو آمد ناگهان بروم، دوربین جلوی که بودم آماده و بودم کرده را تمرکزم من. کرد

 امخنده بیشتر و بودم نشنیده قبالً یعنی. بود هم جدید که دارخنده خیلی جوك یك! کرد تعریف برایم جوك

 بهش بعد و خنده زیر زدم طبیعتاً. باشد تازه خیلی که این مگر ام،شنیده را هاجوك همه قاعدتاً چون. گرفت

 ییصحنه بیاید که شودمی متمرکز دارد بازیگرت وقتی. هستی فیلم این کارگردان که این مثل شما که گفتم

 خودت فیلم ضرر به و بزنی هم به را او تمرکز و بیایی که این نه. کنی کمكش باید کند، بازی درست را

 موقعیتی و لحظه هر در بتوانی باید. گیریمی را پولش! هابازیگری هم تو که این مثل گفت هم او. کنی عمل

 کار بازیگر با وقتی که این یعنی است، مهمی حرف هم خیلی که آرافرمان جمله این. بكنی را اتبازی

 و شدهتربیت بازیگر دارد انتظار کند، کار کافی تجربه دارای ییحرفه بازیگر با که دارد مه اصرار و کندمی

 با کار جنس از آرا،فرمان فیلم مدل و الگو. بدهد تطبیق شرایطی هر با را خودش بتواند. باشد دیدهآموزش

  .نیست اینها و نوآموز و نابازیگر

 اینها کند فكر است ممكن «آشناخاك» همین اشاگرتم مثال که گذری و فرعی هاینقش برای حتی*

 بازیگر اینها همه ولی. اوطمیشی استوار یا چوپان حسن یا برق مأمور مثل اند؛ییغیرحرفه و محلی بازیگر

  .هستند سینما و تئاتر باسابقه و ییحرفه

 توانایی که کسی یعنی بازیگر گویدمی دارد حرفش این با واقع در. کنندمی کار هاستسال. دقیقاً

 افراطی واقعاً دیگر اینها و بریدن دنیا از و رفتن خلوت به هایروش آن. باشد داشته را حاالتش سریع تغییر

 که هم دیگر نكته یك. افتاد سكانس این در اتفاق آن داشتم، وجودم در را ذخیره آن چون حال هر به. است

 آرافرمان بهمن نام به آدمی زندگی شخصی دنیای که است این افتد،می اتفاق من برای آرافرمان هایفیلم در

 گریه به یا داردوامی تأسف به یا آوردمی وجد به را آرافرمان که نكاتی آن. است نزدیك خیلی من دنیای به

 خب،. گذاردمی من روی را تأثیرها همین هم من دنیای در که است چیزهایی همان شبیه تقریباً اندازد،می
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 کرده دقت اگر. کنم برقرار عاطفی ارتباط هایشفیلم ماجراهای با بتوانم راحت خیلی که شود می اعثب این

 مسائل به کندمی پیدا گسترش ولی گذرد؛می خانواده یك محیط در همیشه آرافرمان هایفیلم باشی

 که اجتماعی امور .فهمممی من که است هاییهمان کند،می مطرح که خانوادگی مسائل تقریباً. اجتماعی

 جنس یك از حال هر به ولی هایی،تفاوت یك با البته. هست هم من دغدغه که است هاییهمان گوید،می

 به بازگشتی با. شودمی متأثر طرف چرا جا این که فهمممی خوب خیلی را تأثر آن دلیل، همین به. است

 است، الزم که چیزی هر یا اشك و اندوه به انمبتو که افتدمی اتفاق آن بالفاصله صحنه، آن در خودم مسائل

  .برسم

 فرعی اسم که افتادم شما جمله آن یاد رسیدیم، که صحنه این سر دیدم، را فیلم که بار هر من*

 این ولی. «است نمایش نیست، زندگی بازیگری» گوییدمی که این. هست هم تان«بازیگری شعبده» کتاب

 که این و است، جاری نامدار مام گریه در که دردی و رنج جنس کنممی فكر که است جاهایی آن از صحنه

. باشد شده تجربه و درك بازیگر طرف از شكلیبه باید ریزد،می هم به جا این طور چه اقتدار آن با آدم آن

. رودنمی هم در طور این اشسنگی صورت آن هم شبنم بیماری خبر برای حتی که است آدمی نامدار بهمن

 طور این است، روشنفكرش دوست مظلومانه مرگ از ناشی که رنجی نوع چه برای اتفاقی، چه برای که این

 قابل باشید، کرده لمس و درك روشنفكری فضای در را درد نوع این شما که این بدون افتد،می هق هق به

 اشبازی بتوانید تا نیدک درك را هادادن دست از این و باشید کرده تجربه را این باید شما. نیست کردن بازی

 جاهای. کرد اضافه ییتبصره «است نمایش نیست، زندگی بازیگری» جمله آن به باید شاید بنابراین. کنید

 خانم که هست جایی. دارد وجود نكته همین باشد، مهم گریه این اندازه به آیدنمی نظر به که هم دیگری

 نمایشگاه پول گویدمی ساالری و چیست؛ این پرسدمی او و دهدمی نامدار به را چك حاوی پاکت ساالری

 به تواندنمی باشد، نكرده برخاست و نشست تجسمی هنرهای اهالی و نقاشان با آدم تا را لحن این. پارسال
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 حال عین در هم است، مادیات از واالتر بسیار برایشان هنر ارزش گویندمی همیشه هم که این. بیاورد دست

 بناست ساالری دانستهنمی انگار که «آهان» گویدمی جوری نامدار. دهندمی بها بسیار رشانکا مالی عواید به

 را جاخوردن این کامالً که دهدمی نشان لحنش و است پول این منتظر قطعاً که حالی در بدهد، پول او به

 نقاش دوست و نرفته گالری و نداشته روشنفكری زیست که کسی. نخورده جا واقع در و کندمی بازی

 .بدهد نمایش کردن، زندگی بدون را این تواندنمی نداشته،

 – زنم می مثال کتاب آن در من که قتل مثل یی تجربه و هاتجربه این بین. است درست کامالً این

 که بگیر نظر در هم را این اما. دارد وجود تفاوتی -کنی بازی را نقشش تا باشیشده مرتكب نیست الزم که

 زندگی در ولی. باشیم کرده تجربه حتماً را کارها این «واقعی» زندگی در نیست الزم فقط گویممی جا همان

 قتل بارها. ایمکرده تجربه مانتخیل و ذهن در را کارها این از کدام هر بارها ما. چرا مانخیال در و ذهنی

 این. باشند مرده آنها که آن از پیش حتی ؛ایمداده دست از را مانعزیزان بارها ایم،کرده دزدی بارها ایم،کرده

 ذهنیت آن ته تا باید دهم،می انجام خودکشی مثالً ذهنم در من وقتی گویدمی که است بازیگری آموزش آن

 اشدرباره هاشب که است آوروحشت برایم قدراین روم،می اشته تا که ذهنیت این اوقات بعضی. بروم

 پیش کار، آن انجام با است ممكن واقعی زندگی در که وضعیتی همان عین واقع در یعنی. بینممی کابوس

 را خودت بروی تا بینیمی قدرکابوس این. داردبرنمی سرت از دست بكشی، آدم واقعیت در اگر. بیاید

 بارها من. دنیاست معروف اخالقی و جنایی هایقصه و هافیلم از خیلی زمینه همین خب که کنی؛ معرفی

 که امشده تربیت طور این ام،بوده تئاتر گروه در بچگی از چون ضمن در. امکرده ذهنم در را کارها این

 خب گویی،می که را نقاش واکنش آن مثالً. دارم نگه باز اطرافم هایتجربه روی به را ذهنم درهای همیشه

 بینممی را هاآدم دگیزن از خلوتی و پنهان و خاص هایلحظه گاهی. دارم نقاش دوست کافی اندازه به من

  .است ضروری کارم برای این ولی. نیاید خوشش هم خودش شاید که
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 گفتن «آهان» نوع آن دلیل اگر. زنیممی حرف اشدرباره داریم که گرفتن پول لحظه همین مثل*

 آن منتظر نامدار که این ولی. نیاید خوشش خیلی نقاش دوست یك است ممكن بدهید، توضیح را نامدار

 بدهد، را پول که برود یادش ساالری اگر. است اشحق و است طبیعی کامالً او زندگی در باشد، لپو

 واکنش جوری نامدار دهد،می را پاکت ساالری خود که حاال ولی. کرد خواهد یادآوری او به نامدار احتماالً

 .بوده رفته یادش کلی به پول ماجرای انگار که دهدمی نشان

 واقعاً من بینند،می را هالحظه این کسانی یا کسی وقتی که بگویم را این صحبت امهاد از قبل بگذار*

 خودم برای هالحظه نوع این از هایمبازی از خیلی در. امنكرده عبثی کار کنممی حس. شوم می خوشحال

 ذهن روی أثیریت کل در اینها معتقدم چون. ببیند را آنها حتماً تماشاگر که ندارم باالیی توقع ولی. دارم

 مداوم تمرین و است دیدن فیلم کارش که آدمی ولی. شناسدمی را فیلم شخصیت آن که گذاردمی تماشاگر

 خودم کار در من شودمی باعث که کندمی توجه عناصری یك به ببیند، جزئیات با را فیلم که دارد

 و اجزا این تمام گویممی من. افتاده باید، که اتفاقی آن کندمی حس آدم. باشم ترمراقب و ترجمعحواس

 دل از را اینها که است اشوظیفه. کند توجه اینها به که است اشوظیفه. است بازیگر وظیفه آنها دیدن

 دارد، نیاز نقشی اجرای حین در اینها به وقتی که است اشوظیفه. کند ثبت ذهن در مختلفشریال مشاهدات

 موقع به و جا به تجربه آن و کند احضار ذهنیاتش متن از را آن و دکن جستجو اشذهنی آرشیو در موقع به

 یعنی. است ییحرفه ضرورت یك این. بگیرد قرار نقش یك اجرای در خودش درست جای در و بیاید

 هم را کارها این که است اشوظیفه کند،می دریافت پول کار این برای و بندد می قرارداد بازیگر که همین

 این با ابتدا همان از باید باشد، هم اندوزیتجربه حال در و باشد نداشته عجیبی ادعای هیچ اگر حتی. بكند

 و چشم اشبیداری مواقع از ییلحظه هیچ در تواندنمی بازیگر. هستند وظایفش اینها که باشد آشنا اصل

  .باشد بسته گوش
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 دارم واقع در است، نمایش نیست، زندگی بازیگری گویمكهمی کتاب آن در وقتی من حاال

 مرزش نمایش قدرت این. برسد تماشاگر باور به که بدهی نمایش طوری را ییلحظه هر باید شما گویمبمی

 واقعاً بخواهم که امنداده دست از را دوستم تنهانه صحنه آن در من. ندارد مرزی هیچ واقعاً کجاست؟ تا

 من. کنم تعریف که است جالب هم بعدش و کرده فتعری هم جوك برایم آرافرمان قبلش بلكه شوم، متأثر

 گرفته قرار تأثیر تحت خیلی بابك. کردیممی گریه هم با و بودیم نشسته هاپله آن روی حمیدیان بابك و

 اطراف محیط است، پاکی آدم خیلی چون و دارد شور و نوجویی که است جوانی هنوز حال هر به. بود

 که است دوربین به هم حواسم ضمن در و کنممی را امگریه دارم دیدم من. گذاردمی اثر رویش بالفاصله

 هم را اینها و باشد صورتم روی طور چه نور و بگیرم طرف کدام به را صورتم و بنشینم ییزاویه چه توی

 همین بعد. کنممی توجه بهشان و بینممی هم را اینها دارم خودکار و غریزی طور به. گیرممی نظر در دارم

 کات آرافرمان و کشید طول بیشتر باید، که چیزی آن از گریه این که آمد نظرم به غریزی، و حسی ورط

 کات چرا پس که است ذهنم گوشه هم فكر این و دهممی ادامه را امگریه و بازی دارم حاال. دهدنمی

 است این هم بازیگر دیگر وظیفه یك باز چون. کنم می گریه طور همان و گویمنمی چیزی ولی. دهندنمی

 یا نما ادامه از و بدهد مكث بیشتر خواهدمی کارگردان شاید. نشود قائل مشخصی پایان نما، هر برای که

 طول ما گریه و نما باز ولی. خوردمی فیلمش درد به و داندمی خودش که بكند ییاستفاده جایی صدایش،

 به کردم،می بازی که حال همان در. است یرعادیغ زمانی طول این دیگر دیدم که جایی تا کشید و کشید

 کالری آقای دیدم. است خبر چه ببینم تا کردم بلند را سرم این، شبیه چیزی یا اشك کردن پاك مثل ییبهانه

 را ما گریه دارد و نشسته طور همان آرافرمان آقای چون درنیاورده، را صدایش ولی داده کات است مدتی

 که است این منظورم. نزدم هم به را فضا و نگفتم چیزی هم من. کندمی گریه هم خودش و کندمی تماشا

 دست از را دوستانی که زمانی هوای و حال به برگردانده مرا و شده بیدار من ذهن در پنهانی ذهنی کدهای
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 همزمان حال عین در اما. دهممی نمایش را نامدار تأثر دارم که متأثرم حاال و بود مشابهی وضعیت و دادم

 ولی نیست، نامدار زندگی از بخشی دیگر که است ذهنم در فكرها این. است پالن زمانی طول به حواسم

 یا لی ویوین خانم گویندمی که قدیمی هاینمونه آن کنممی فكر من. دهممی نمایش هم را او زندگی دارم

 و «بمانم زنده خواهممی» و «هوس نام به اتوبوسی» مثل هاییفیلم در بازی از بعد که هیوارد سوزان مثالً

 هم به خیلی شانروحی حال که این از بیشتر شدند،می بستری مدتی روانی آسایشگاه در و رفتندمی اینها

 شانبودن لوس مال کمی باشد، شده شانطوری واقعاً هم اگر. کنند استراحت مقداری خواستندمی بریزد،

 در و کنندمی باور زیادی ندارد، وجود که را غیرواقعی چیزی که است این مال هم اشمقداری. است

 خصوصبه. کندمی خسته را آدم فیلم یك در بازی است، معلوم که صورتی در. شودمی فرافكنی شانذهن

 کار و سر آدم عواطف با کمتر کمدی یك یا اکشن یك مثالً. دارد کار و سر آدم عواطف با بیشتر که فیلمی

 تا آسایشگاه رفتندمی آنها که افراطی شكل آن ولی. نیست روحی خستگی چندان شانخستگی و دارد

 .است اغراق دیگر آنها غیره، و بشود خارج وجودشان از نقش و بشود زداییجن

 این از دنیا بزرگ بازیگران از که است دهه چند. است دمُده و قدیمی که گفت شودمی هم مقداری*

 ایم؟نشنیده هاقصه

 .کنندمی کارها این از هم جوان بازیگران بعضی گاهی خب، ولی. است وقت خیلی خیلی*

 ادای اگر کنندمی فكر و اندشنیده را قدیمی هایقصه همین هاجوان این. است دیگری قصه آن

 آنها درباره را هاافسانه این که شوند می بدل بزرگی بازیگران همان به دربیاورند، را هاشدن بدحال همین

 نمایش دارد دوست مدام و ندارد ییویژه دیوانگی خودش که آدمی مثل. است آگاهانه این. اندشنیده

 تحت همین مثل هم دیوانگی! است ییدیوانه عجب بگویند بقیه خالقیت، از ییبهره بدون تا بدهد دیوانگی

 .دارد غیراریژینال و اریژینال گرفتن، قرار تأثیر
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 دوم قسمت در ادامه


