هفت هنر
فخرالدین صدیق شریف

نانـو شتــه،
ممنوع التصویر شدم
چند صباحی اس��ت كه یک��ی از مطرحترین و
البته مثب��ت ترین بازیگران تلویزیون ،جایی
در تلویزی��ون ندارد .صحب��ت از ׳׳فخرالدین
صدیق ش��ریف׳׳ اس��ت ،بازیگری که اغلب در
نقشهای مثبت دیده شده و در اکثر پروژه های
فاخر هم حضور داش��ته .همی��ن نبودنش در
تلویزیون بهانه ای شد تا با او گپی بزنیم...
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مدتی است از شما در سیماخبری نیست 
؟
سوال من هم این است .بازیگرانی که مردم آنها
را میشناسند،االن کجای مجموعههای تلویزیونی
روی آنتن یا در دس��ت س��اخت ،هس��تند؟ من به
نوع��ی ممنوعالتصویر نانوش��ته ش��دهام و دلیلش
را ه��م واقعًا نمیدانم که چراکس��ی س��راغی از ما
نمیگیرد .مدیران و کس��انی که در جایگاههای باال
و حتی تهیهکننده نشس��تهاند ،اتفاقًا در میهمانی و
جلس��ات و غیره روابط خوبی با ما دارند اما انگار در
مورد برخی بازیگران یک نوع تبانی هس��ت! کاش
بنش��ینند و این مسائل را بررس��ی کنند که چرا به
امثال من نبایددر طول چند س��ال ،چندان پیشنهاد
بازیگری شود .نه فقط من بلکه خیلیها اینگونهاند.
اینها درد است؛ دردی که برای بسیاری پیش آمده
اس��ت .اگر از کارافتاده بودیم و یا حتی گناهی از ما
س��ر زده بود؛ حرفی نداشتیم .نکند ما را در مهمانی
شبانه گرفتهاند یا رانتخواری کردهام که خودم هم
بیخبرم؟!
کمی از گذش��ته ح��رف بزنیم.فکر میکنم
اولین کارتان سال 56با پرویز بشردوست بود؟
بل��ه ،آن زمان اگر کس��ی به بازیگ��ری عالقه
داش��ت و همچنی��ن متعل��ق به یک محی��ط کاملًا
فرهنگی بود ،به جای سینما به سمت تئاتر میرفت،
من هم از سال  55نمایش را شروع کردم و با توجه
به تحصیلم در این رش��ته اولین همکاریام با پرویز
بشردوست بازی در نمایش ׳׳خبرهای روز׳׳ بود که
م.
در خانه نمایش اداره تئاتر روی صحنه بردی 
ش��نیده ب��ودم گاهی ای��ن نمایش��ها برای
تلویزیون هم ضبط میشد.
س��ال  59׳׳افسانه ماش��اءاهللخان׳׳ را در سالن
چهارس��وی تئاتر ش��هر روی صحن��ه بردیم و من
یک س��ال بعد ׳׳درخت انگور׳׳ را ب��ازی کردم که
نویس��نده و کارگردان هر دوی این نمایشها پرویز
بشردوس��ت بود .تصمیم بر این ش��د كه هر دو را
ضبط تلویزیونی کنند و ما رفتیم اس��تودیو و یکبار
دیگر آنجا این نمایش��ها را ضبط کردند و از شبکه
یک پخش شدند .قبل از آن در تابستان 57
وقت��ی نمایش ׳׳تحویلدار׳׳ را در خانه
نمای��ش اجرا میکردی��م دوربین
تلویزیون آمد س��ر صحنه و کار
را ضبط کرد ،اما به نظرم ضبط
استودیویی بهتر بود.
فک��ر میکن��م
آشناییتان با سعید نیکپور
هم در همان زمان ش��کل
گرفت.کار با سعید نیکپور
چطور بود؟
مهمتری��ن ویژگ��ی
ایشان نظم و برنامهریزی
دقیق در کارش��ان است.
خاطرم هس��ت که زمان

ضب��ط ׳׳امیرکبیر׳׳ در کاخ گلس��تان به ماه مبارک
رمض��ان افتاده بود و آن زمان در مس��جد ارگ هر
ش��ب برنامه بود .ایشان برای عدم تداخل کارمان
با مراس��م ماه رمضان و دوری از مشکالت مربوط
به صدا س��عی میکرد فیلمبرداری را تا ساعت 10
ش��ب تمام کند و این در حالی ب��ود که من هر روز
از س��اعت  5صب��ح برای گریمی که تقریبًا س��ه تا
چهار ساعت طول میکش��ید آنجا بودم .اما نظم و
برنامهریزی ایشان س��بب میشد نه به ما فشاری
د.
بیاید و نه فیلمبرداری به تاخیر بیفت 
فک��ر م��ی کنم یک��ی از ویژگیهای ش��ما
صدای شماس��ت که هم به چهرهتان مینشیند و
هم آرامش درونیتان را نشان میدهد.
صدای خوب بخش مهمی از بازی اس��ت .صدا
برای بازیگر همانطور رکن اصلی بازی اس��ت ،چرا
که باید پرورش یابد و با تمرینهای بدنی پیشرفت
کند .حال اینکه من از ابتدا صدای نامناسبی نداشتم
به کنار ،ام��ا یقین دارم که اگر تمرینات نمایش��ی
نبود ،فن بیانی که در طول بازی در نمایش آموختم
و آکس��انگذاریهایی که ش��ناختم را نداشتم این
صدا اصلًا جذاب نبود و به نقش نمینشس��ت .شما
االن ببینی��د همه بازیگران نمایش یا پیشکس��وتان
بازیگ��ری که روزی در صحنه تئاتر بودهاند صدای
منحصربهفردی دارند .حنجرهشان برای هر نقش
انعطاف دارد و کاملًا روی نقش مینشیند.
ش��ما در فیلم س��ریال ׳׳ابراهیم خلیلاهلل׳׳
بر خالف اکثر کارهایتان نقش ش��یطان راخوب
بازی کردید و اتفاقًا خیلی نقش موثری هم بود.
یک بازیگ��ر باید توان بازی در تمام نقش��ها را
داش��ته باشد؛ این یعنی رش��د و تکامل یک بازیگر.
راستشاول انتظارش را نداشتم که من گزینه بازی
در این نقش باشم ،اما بیتردید پذیرفتم؛ یک نقش
دور از کلیش��ههای روز که میشد با آن منفی بودن
را متفاوت نش��ان داد .به اعتقاد خودم این گام اول
بود .کاش چنین نقش��هایی آنقدر بود که مخاطب
دیگر خود را در حصار سریالهای خانوادگی با پدر و
مادرها و خواهرها و برادرهای کلیش��ه و نخنماشده
نمیدید.
برای بسیاری احتمالًا این سوال وجود دارد
که چه میش��ود که یک بازیگر هم در سینما ،هم
در تلویزیون و هم در تئاتر حضور دارد؟
اینها بیشتر براساس پیشنهاد است .گاهیاوقات
ممکن اس��ت این پیشنهادات را مطالعه کنیم و مثلًا
من برخی از آنها را نپذیرم ،گاهی هم ممکن اس��ت
مش��کالت اقتصادی داشته باشم و پیشنهاداتی که
تمای��ل چندانی به آنها ن��دارم را بپذیرم .مجموعه
این شرایط باعث میش��ود یک بازیگر صرفنظر
از اینکه چه کس��ی باش��د ،در یک��ی از مدیومهای
سینما ،تلویزیون یا تئاتر حضور پیدا کند .من خودم
در تلویزیون کارهایی کردهام که از س��ینما بیشتر
دوس��ت داشتهام ،مثلًا س��ریال ׳׳در چشم باد׳׳ کار

