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 اول قسمت

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

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

 کار و نوشته "F.A.N.S /فنز" نمایش پربینندۀ بسیار اجرای دادن قرار بهانه با تحلیلی گفتگوی این

 ماهیت، در که این به و پردازد؛ می هم تلویزیون و سینما تئاتر، در بازی های تفاوت به رحمانیان، محمد

 در گفتگو، ینا از بعد ها سال که بازیگری تحلیل عرصۀ های موضوع دل در مبحثی. ندارند هم با تفاوتی

( آمده سایت "بازیگری" بخش در که) مطلب آن نگارش زمان در طبعاً البته و دادم گسترش را آن ای مقاله

 .بود مانده من با و من در حال هر به پرستویی نگرش تأثیر

 

* 

 

 صحنه روی پرستویی پرویز عمومی نمایش حال در کار دو بین از که است من شانس این: مقدمه

 پای اولی برای مجیدی، مجید مجنون بید و رحمانیان محمد (F.A.N.S) فنز سینماها پرده رب و تئاتر

 که «شرق» روزنامه در دوستانم هم و او هم را این و نیستم ایحرفه گرمصاحبه. نشینممی اشصحبت

 امنزده قلم تئاتر عرصه در وقتهیچ اینكه ترمهم آن از. دانندمی انداختند، ججانم به را وگوگفت این وسوسه

 به را حق این عادی تماشاگر یك مثل ولی. باشم داشته کار این برای را الزم شناخت که کنمنمی هم فكر و

 هایارتكاب چنین دچار حس این به پاسخ در بعد و بیایم هیجان به کارها بعضی از که دهممی خودم
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 از. بود «کارها بعضی» همین جزء پرستویی ینیآفرنقش و رحمانیان میزانسن و متن فنز،! بشوم هم مكتوبی

 بسیار برایم ویژگی دو بسط و شرح دارد، وجود بازی این و کار این در که فراوانی فرعی و اصلی نكات بین

 مصاحبه این متوالی قسمت دو در آنها به مربوط بخش خواندن از بعد کنممی گمان و داشت اهمیت

 و «تعصب» درونمایه یكی: کند حس را اهمیت این هم بازیگری یا اسینم تئاتر، به مندعالقه خواننده

 فنز اساسی محور که دهد؛می رحمانهبی را هایشرحمیبی همه جواب و خوردمی رقم برایش که سرنوشتی

 در بیضایی بهرام آگاهانه البته و شدید گوییصریح مقابل نقطه در) رحمانیان جذاب گوییپنهان و است

 اجرای راه نیمه تا فقط که فرزین رخشید مهندس همسرش و ماکان نوید استاد مصائب ذکر در شبیه مجلس

 جلوه الزم هم ایحرفه تماشاگر برای حتی را مضمون این توضیح انگار که است طوری( بود اشهمراه فنز

 وارههم نظرم به که اشبیرونی هایجلوه و درونیات و نقش به پرستویی رسیدن روش دومی و دهد؛می

 اولی آن. شدهتعیینپیش از مسیرهای به متكی و «تكنیكی» تا بوده خودجوش و شخصی و «حسی» بیشتر

 متعصب شلتون فرانكی یعنی فنز در پرستویی نقش و کاراکتر به ایمالحظه قابل میزان به تعصب تم یعنی

 حس شیوه یعنی دومی و پرداختیم آن به وگوگفت اول بخش در و است متكی یونایتد منچستر طرفدار

 .وگوگفت بعدی بخش برای ماند بیشتر آن، در تكنیك شدن نهان و شدن حل نوع و پرستویی بازی

 

* 

*  
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 مطرح از باید حتماً پس. است «فنز» در بازی بهانه به شما مفصل مصاحبه تنها ظاهراً این خب،

 در بازی پیشنهاد اصالً تئاتر صحنه از یدور ساله هشت فاصله این در آیا اینكه از بگویید، پیشنهادش شدن

 نیامد؟ پیش تئاتر حرف تلویزیون هم گاهی و سینما مشغله دلیل به اینكه یا نكردید؟ کار و داشتید تئاتر

 فهرست. کردممی تهیه پرچین تئاتر گروه اختصاصی وبالگ برای ایرزومه داشتم پیش وقت چند -

 اصالً. است تصویری کارهای از بیشتر امتئاتری هایفعالیت رآما هنوز دیدم نوشتم،می که را کارهایم

 در خصوص به بوده، تئاتر امدغدغه که قدرآن ولی. ندارم دوست را سینما بگویم که نیست طوراین

 ولی بكنم، تحلیل و تجزیه را زمان آن سینمای خواهمنمی. کردمنمی فكر سینما به انقالب از قبل هایسال

 قدرآن طرفی از. کردیمنمی هم فكر آن به بنابراین نداشتیم آن به راهی اصالً ماها که بود وریط سینما عمالً

 همین هایبچه و رحمانیان آقای با بار یك اتفاقاً. گذاشتنمی برایمان وقتی که داشتیم تئاتر مشغولیدل

 تئاتر اداره حتی یا شهر تئاتر یا سنگلج یا مولوی تاال موقع آن بود محال. زدیممی حرف باره این در گروه

 تئاترهای. بود صحنه روی خارجی و ایرانی خوب هایمتن همیشه. باشد کور و صوت و خالی وقتهیچ

 و بود مهم خیلی حضورشان که بودند هم خوبی و جدی و ثابت هایتماشاچی و شدمی اجرا درخشانی

 شروع تئاتر با. کرد تعیین مسیر هم من خود رایب که بود خاصی جریان. کردندمی استقبال تئاتر از هم خیلی

  .شدم هم سینما وارد تصادفاً... و کنم رشد آن با کردم سعی شدم، آموخته و آمیخته تئاتر با کردم،

 خورید؟می تأسف بودید، همراه سینما با فقط هاسال این اینكه از

 آبادعشق از بعد. بود 67 سال کردم، ترتئا کار من که باری آخرین. گویممی را دلیلش! کنمنمی فكر -

 که بود سینما در من فشرده کار دوره فاصله این. نكردم کار تئاتر که است سال هشت حدود میرباقری داود

 نكته عنوان به را این. شد سرازیر کارها سیل هم بعد و شد شروع است من با لیلی و برفی آدم با واقع در

 چون. کردمی اذیت مرا حسی لحاظ از گاهی کارها، بین کم خیلی خیلی زمانی فاصله اتفاقاً. گویمنمی مثبت
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 با سینمایی دوستان بعضی که آمدمی پیش بودیم، فنز درگیر که روزها همین. نیستم کار نوع این اهل اصالً

. بیندور جلوی بیایی توانیمی روز است، شب و غروب مال که تئاتر خب گفتندمی و آمدندمی کار پیشنهاد

 جداً ولی. بدانند ضعف را این ها ایحرفه بعضی شاید نیست، هم شعار. فهممنمی را این اصالً من ولی

 هم سینما در. کنم بازی دیگری نقش روز توانمنمی روم،می نقشی قالب در صحنه روی شب وقتی

 کار شدن تمام از بعد. بكنید را فكرش. کردمی اماذیت خاطر همین به هافیلم و هانقش بین کوتاه هایفاصله

 سخت برایم خیلی یكی، این تا نقش دو آن از! عوضی مرد فیلم سر رفتم روز دو فاصله به ایشیشه آژانس

 از را زیادی چیز شاید اما. بپردازم تئاتر به نكردم فرصت که بود زیاد کاری فشار قدرآن مدت آن در کالً. بود

 ...ندادم دست

 ...کردید اشاره که است لیدلی همان گفتن وقت

 و هاآدم به بسته گاهیف ای،دوره هر در کرده پیدا مقطعی حالت خیلی ما تئاتر کنممی احساس -

 یا بیاورد، صحنه روی کاری تواندمی هامدت از بعد بیضایی بهرام. رودمی و آیدمی خوب تئاتر یك ها،متن

 بعضی البته. گردیمبرمی متوسط کارهای و تكرار به باز بعد و کندمی اجرا خوبی کار رحمانیان محمد

 شد ماندگار نظرم به که سیاها کار مثل دارد، توجهی قابل و نو هایجنبه که است ترهاجوان خاص کارهای

  .گذاشت را خودش تأثیر و

. نكردم کار تئاتر چرا که بخورم غبطه من شود باعث که نبوده زیادی چیز شاید معمول طور به اما

 پیگیری به دیگری جور. امنداده دست از را چیزی کردم حس هم آخرش ولی بوده امدغدغه تئاتر اتذ

 در و تئاتر فضای در انگار که دهممی انجام طوری را سینما کار که امگفته همیشه. پرداختم هایمدغدغه

 تئاتر کار یك الزمه که چیزی هر امکرده سعی. امگرفته قرار کند،می ایجاد بازیگر برای تئاتر که موقعیتی

  .بیندازم جا نقش به شدن وارد و رسیدن برای خودم برای حداقل را همان هم سینما در است،
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 که کاری هایشخصیت جای را خودم هنوز گاهی. بودم تئاتر پیگیر بیننده عنوان به هاسال این در

 در. کردممی سینما و فیلم مورد در را کار همین که نوجوانی و کودکی دوران مثل گذارم؛می بینم،می

 کاری شودمی یعنی پرسیدممی خودم از و گذاشتممی هاشخصیت جای را خودم سال چند این تئاترهای

 کنم؟ کار و بروم هم من که باشد گیردندان

 دادید؟می منفی جواب خودتان به و

. نیست شعار. گویممی را تئاتر کار به زنیا. دارم و داشتم را اشانرژی و نیاز که حالی در متأسفانه،

 طول در ولی هستیم، فنز اجرای آخر روزهای در االن. دهدمی من به دیگری انرژی اصالً تئاتر بگویم اگر

  .اندکرده نگرانی ابراز من قلبی وضعیت بابت و اندآمده هاآدم بارها مدت این

 آلمان به انگلیس چهارم گل مقابل در لتونش فرانكی شدید واکنش موقع و انتهایی هایصحنه در

 .6677 جهانی جام فینال در

 وقتی ولی. بردمی زیادی انرژی البته آید،می خودش یا آورممی خودم به آنجا که فشاری. دقیقاً -

 روزمره، هایاتفاق و هانگرانی و مسایل شاید اتفاقاً گفتم دارد، ضرر قلبم برای این که گفتمی دوستی

 برابر 61 اغراق بدون شاید و بردمی تئاتر که زیادی انرژی این ولی شود قلبم ناراحتی باعث اشترینکوچك

 باشی، داشته که را ایمریضی هر انگار. کندمی ایجاد آدم در هم جدیدی انرژی دیگر طرف از است، سینما

 !کندمی دور ازت

 دهد؟می شما به احساسی چنین واقعاً

 که نیامده پیش ایلحظه اصالً کنیم،می اجرا و تمرین داریم که ماهی سه دو، مدت این در واقعاً -

 حتی بینممی کنم،می فكر وقتی که است این واقعیت. باشم مراقب باید و دارم قلبی مشكل کنم حس

  .امتئاتری هایتجربه به گرددبرمی باز هاسال این در خوبم سینمایی تجربیات
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 بازیگران هاوقت بعضی حتی که بینممی بعد دارد، وجو من برای فقط حس این کنممی فكر گاهی

 ریچارد آیدمی مدت همه این از بعد پاچینوآل اینكه مثالً. دارند مشابهی هایدغدغه هم دنیا بزرگ و مطرح

 اصلی انگیزه اینجا در تئاتر به نیاز همان شود؟ مطرح خواهدمی یا دارد مالی نیاز مثالً مگر کند،می کار سوم

 هایتفاوت تئاتر با کار و امشده ایجداگانه مقوله وارد دوربین جلوی آیممی وقتی که دانممی را این. است

 این نكته اولین باشد، تئاتر شده تربیت آدم وقتی. خوردمی دردم به تئاتر تجربیات هم باز ولی دارد ایپایه

 کار این همیشه من که است نقش به رسیدن نوع بعدی سألهم. کندمی کار منظم خیلی هم سینما در که است

 دارد نیاز قوا تجدید به آدم اما. رساندمی مقصد به و نقش به زودتر مرا این و دهممی انجام تئاتر مسیر از را

  .دهد ادامه بتواند تا کند تجربه و کند مرور صحنه روی دوباره را هاآموخته آن باید و

 

 رسید؟ شما داد به نیاز ینا اوج در «فنز» و

 61 خواستممی. ندارم را سینمایی مداوم کار انرژی دیگر کردممی احساس. گفت طور این شودمی -

 انگار اشعامیانه شكل به! بدهد دیگری انرژی من به متقابالً که کنم تئاتری کار صرف را انرژی آن رابر

 در کارم آخرین. کنم تزریق خون مدت همه این زا بعد باید کردممی حس. بودم کرده پیدا خون کمبود

 سینما هرحال به اما. داشت را خودش جدی هایدغدغه که است کیاحاتمی ابراهیم «پدر نام به» سینما

 و خودتی تئاتر در. دارند نقش آدم کار در بقیه و لوکیشن و ایحاشیه و فنی عوامل خیلی که دارد فضایی

 به و دارند سروکار نقش با واسطهبی طورهمین هم آنها که دیگر بازیگران هالبت و تماشاگر و صحنه و نقش

 که قضایایی آن کنممی حس ولی. داشتیم را نقش با برخورد از خالص نوع همین مانگروه در ما خصوص

 را حضورشان و هاآدم گذرم،می که شهر تئاتر راهروهای از. شده هم تئاتر وارد نوعی به هست، سینما در

. دارند نظر زیر را همدیگر همه انگار. آمده هم تئاتر به سینما فضای هایبدی آیدمی نظرم به بینم،می هک
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 ببریم پناه توانیممی که جایی تنها کردیممی فكر همیشه ما اما... هم هاتوقع و انتظار. است جوری یك هانگاه

 دفتر در رضایی حبیب وقتی پدر، نام به کار از بعد همین برای. است صحنه کنیم، خلوت خودمان با و

 با صحبت از قبل باشم، من که دارد تمایل و کند کار تئاتری خواهدمی رحمانیان محمد گفت کارمان

  .کردم قبول رضایی حبیب خود واسطه به. کردم قبول رحمانیان

. است انقالب از عدب تئاتر و نویسینمایشنامه هایترینمهم از که شدید کارگردانی با کار وارد و

 که متن در چون است، اجرا در منظورم کند؟ نظر جلب زود خیلی که دیدید کارش در خصوصی به ویژگی

  .دارد غافلگیرکننده هایایده همیشه

 از قبل هایسال در. انداخت فراهانی بهزاد قدیمی کارهای یاد به مرا زود خیلی کارش شكل -

 و کار حین در را متن بعد و گرفتمی نظر در کار و خودش برای را وبیچارچ همیشه فراهانی بهزاد انقالب

 بازیگران، با تمرین در هایشیافته و هادیده براساس مرحله به مرحله. کردمی تكمیل و نوشتمی تمرین

 جلسه هر که گرفتمی شكل هاییموقعیت و شدمی اضافه هاشخصیت به چیزهایی و نوشتمی صفحه چند

 .دشمی رتوش

 نوشت؟می بعد و شدندمی خلق برایش بازیگران حضور با کاراکترها حقیقت در یعنی

 و کندمی را کار همان دقیقاً هم رحمانیان محمد دیدم که بود خوشایند خیلی من برای هم اینجا -

  .آیدمی وجود به بازیگران هدایت در و هاتمرین در متن، در خاصی طراوت طوریاین

  .کندمی شروع کامل کامل متن با گاه نیست، اشهمیشگی روش این دانم،می که ییجا تا ولی

 حال هر به من اما. دهدمی تشخیص خودش که است چیزی این و دارد کار نوع به بستگی حتماً -

 نام به تئاتری بود قرار که زمانی. بودم کارهیش تماشاچی همیشه و بودم نكرده کار او با را اینجا تا

 که فنز کار. نشد غیره و اجرا و زمان و سالن قبیل از همیشگی مشكالت با ولی کنیم، کار هم با را هاشآدمك
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 خود اینكه. داشتم دوست خیلی را این و کندمی کار گفتم که سیاق و سبك همان به هم او دیدم شد شروع

 هایچارچوب. بیاورد کار در را جدیدی چیز کندمی تالش و افتدمی اتفاق تازه برایش چیز همه هم، آدم

 بعداز این. رفتنمی پیش شده دیكته پیش از شكل به کار ولی ماند،می سرجایش و بود ذهنش در اصلی

  .بود خوشایند خیلی برایم فاصله سال هشت

 چند قبلش کردید، کار را میرباقری تئاتر که موقع آن: افتاده اتفاق فاصله این در چیزی یك فقط

  .بود سال 8 ، 6 همین هم وقت آن گمانم به بودید؟ نكرده کار ترتئا بود وقت

  .بود افتاده فاصله حدود همین هم موقع آن بله، -

 مقداری یك اشسینمایی کارهای واسطه به پرستویی پرویز «آبادعشق» تا موقع آن از خب،

 انبوهی که بود مدت این در. کند می فرق خیلی قضیه «فنز» تا «آبادعشق» از ولی. شد مطرح و شناخته

 حتی و مهم خیلی هایفیلم در مهم هاینقش و آموزشی فضای در مؤثر حضور و جانبی اعتبارهای و جایزه

 سالن در االن که تماشاگری. دارد دیگری معنای چیز همه حاال. آمد پیش سینما ستاره یك ابعاد به رسیدن

 چقدر. دارد فراتری توقعات و انتظارات شده، صحنه وارد هک بیندمی را پرستویی پرویز و نشیندمی چهارسو

 آید؟می تانسراغ به اجرا موقع شب هر ماجرا، شدن ترحساس این و حس این

 آبادعشق از قبل. کنممی کارم وارد را ایتازه هایسختی. گوییدمی که است جورهمین دقیقاً! دائماً -

 کردیم، اجرا 76 سال در که مرداویج و مریم از بعد. است الزم توضیحی یك ولی. بود ساله 8 ، 6 فاصله آن

 قال را گروه دیگری بازیگر سه هر در که کار سه مگر نكردم، تئاتر کار جدی و مشخص طور به دیگر

  !بود گذاشته

 بودید؟ گروه کمك واقع در یعنی
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 بازیگرشان فهمیدم تئاتر دارها در روزی اجرا آستانه در که بود مرزبان هادی تنبورنواز کار اشیكی -

 و آیممی خودم گفتم بود مرزبان دستیار که سلیمی سهراب به و آمده پیش برایش مشكلی مهرآرا حمید

 هم بعدی کار دو. رفتم و ندارد عیبی گفتم ولی است، صحنه دو یكی فقط گفت او. کنممی کار را نقش

 باری چند هم کار دو این. نصیریان علی آقای رگشتهس بلبل و میامی مهدی کارگردانی به بود افروزانآتش

 ما اینها از قبل. رفتم دوستانه هم و اداری هم وظیفه جور یك مثل و کردند پیدا بازیگر ناگهانی غیبت مشكل

 و فراهانی بهزاد با. بود گرفته شكل 35 و 35 هایسال از که «کوچ» نام به داشتیم تئاتری گروه یك

 وقتی. دیگر هایخیلی و جعفری محمود میامی، مهدی نجف، مجید اکبری، لرضاعبدا مثل بازیگرهایش

 تماشاچی کار شد،می نصب شهر تئاتر یا سنگلج دانشگاه، ها،کتابفروشی جلو مثالً کوچ گروه کار یك پوستر

  .کردمی پیدا را خودش

 محمد کار هاسال ینا همه مثل است، تئاتر اهل که کسی هر. افتاده جالبی اتفاق هم فنز در حاال

 من ببینند کنجكاوند هم هابعضی. آیدمی کار دیدن به و کندمی دنبال را نصیرپور مهتاب بازی و رحمانیان

 سن روی درخشیده، خوش «زیبا شهر» و «دارم سال 63 ترانه من» در که علیدوستی ترانه با هاسال از بعد

 تماشاچی و سینما هم و کرده کار تئاتر هم است، شنرو تكلیفش که هم رضایی حبیب. کنیممی چه تئاتر

 که هستم این نگران اشهمه. دارم دیگری مشكل من ولی. اندشده شناخته اینها همه باالخره. دارد را خودش

 فریدون قول به که برفی آدم فیلم از و کردم بازی کار این و آبادعشق فاصله در که فیلمی چند خاطر به

 زیادی را فنز هاخیلی شد، مطرح برایم دیگری جور قضایا «پرستویی پرویز کشف با است مساوی» جیرانی

 محمد به دیدم، را پوستر طرح وقتی که هست یادم تمرین میانی روزهای آن حتی. دانندمی متكی من به

 مقداری این کنممی احساس من ؟«فنز در پرستویی پرویز» نویسیمی چرا گفتم. کردم اعتراض رحمانیان

  .بنویسم جوری این دارم دوست. کنم عمل خودم روش به م بگذار گفتمی او خب، ولی. است انگیزتوهم
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 پرستویی پرویز بگویند خواهندمی هاخیلی. کندمی ایجاد توقع عنوان این. نبودم راحت من اما

. تئاترم بازیگر. نیستم ینماس بازیگر اصالً من معنا این به که حالی در. دارد حضور تئاتر این در سینما بازیگر

 صحنه روی بر من از کاری چندساله این در حاال. شناسندمی تئاتر اداره از را من همه تئاتر هایبچه

  .بیشتر نه برود؛ باال شانتوقع باید اندازه همین به فقط اند،ندیده

 هستید؟ شانتوقعات نكردن یا کردن برآورده نگران

 هایسال هایدلشوره آن شب هر هنوز من. بگیرد ازم را کارم طبیعی شكل که نگرانم. این از بدتر -

 و باشم نداشته کاذب و مطلق اطمینان و کنم وجوجست که کندمی کمك دلشوره این. دارم خودم با را اول

  .داشتیم هنرمندان ویژه اجرای که هست یادتان شبی یك. نكشم دست تالش از

 !است تئاتر تعطیلی که شب شنبه هم آن

 توانممی خب. برویم اجرا را استراحت شب بودیم ناچار دیگر هایشب شلوغی خاطر به بله، -

  .بود اجرا ترینسخت من برای بگویم

 آن اجرای - --- برای را روز خواهیدمی گفتید،! زدید هم به را ظهر روز همان مصاحبه قرار

  .بود جالب برایم حساسیت این. کنید خلوت خودتان با شب،

. بود دادن پس درس مرحله شكلی به اجرا آن. نشود دیگر مسایل درگیر خیلی ذهنم خواستممی

  .دهندنمی بروز را شاناحساس مشخص طور به که هستند هاییتماشاچی چون

 شود؟می اشباعث اسنوبیسم و ادا نوعی چرا؟ راستی

 است ممكن ببینم، کمدی فیلم یك اگر. اموریطاین شخصاً خودم من حتی. باشد این کنمنمی فكر -

 احساسی هیچ چرا این بگویید است ممكن کنید نگاه مرا اگر. زنممی قهقهه دارم دلم توی ولی نخندم، ظاهراً

 .ندارد
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