گفتگو هنری

مهشيد سادات پناهي

گفتگو با جليلسامان كارگردان سريال «نفس» :

تشخيص عشق واقعي روزبه به
ناهيد ،با بيننده است
** ايده ابتدايي سريال چگونه شكل گرفت؟
* ايده اوليه از يك خاطره مكتوب شروع شد اما وقتي با نويسنده گفتگو كردم ،با ماجراي
دزدي بليط آژانس و فراري دادن سياس���ي مواجه ش���دم ...اين موقعيت من را واداشت تا
داستان سوم سهگانه را طرحريزي كنم و مضمون مورد نظرم را در قالب آن طراحي كنم.
** س��ريال نفس بيشتر سياسي است يا عاشقانه؟ آيا واقع ًا روزبه عاشق ناهيد
بود يا بخاطر مصالح سياسي خود ،درگير زندگي ناهيد شد؟
* تشخيص اين موضوع با مخاطب است.
** قب ً
ال هم شما در سريال «پروانه» چهره جديدي را به عنوان نقش اول معرفي
كردهايد؛ در اين سريال هم نقش اول را به بازيگري كه تجربه بازي نداشت محول
كرديد ،آيا اين ريسك بزرگي نيست؟!
* خير ريسك نيست .چون به اندازه كافي براي انتخاب و تمرين زمان ميگذارم .به نظرم
هاي قديمي گاهي ريس���ك بيشتري دارد چون تداعيكننده شخصيت مثبت
انتخاب چهره
يا منفي هستند كه ممكن است داستان را لو بدهد.
** ب��ه نظر من يك��ي از داليل باورپذير بودن نقشها و قصه س��ريال اين بود

گفتگو با سانازسعیدی بازیگر سریال نفس:

تالش ميكنم تا ماندگار شوم
** برای آشنایی بیشتر خوانندگان خودتان را معرفی کنید.
* س���اناز سعيدى متولد فروردين س���ال  ١٣٦٨فارغالتحصيل تكنولوژى معمارى مقطع
كارشناسى
** در مورد نحوه ورودتان به دنیای بازیگری بگویید.
* بهخاطر عالقهاى كه به بازیگری داش���تم در دوران دانشجويى تئاتر بازى میكردم .يادم
میآید يک روزی كه در حوزۀ هنرى اجرا داش���تيم يكى از اس���اتيد كه البته به من لطف
داشتند ،گفتند تو استعداد بازیگری دارى حتما در كالسهاى بازيگرى شركت كن؛ به همین خاطر
در آموزشگاه و كارگاه بازيگرى آقای امين
مند شدم كه حتماً دوره بازيگرى ببينم.
من بيشتر عالقه
كردم.
تارخ دوره ديدم و در كالسهاى آموزشى اساتيد برجستۀ تئاتر هم شركت مي
كنم از اساتيد خوبم آقايان امين تارخ ،كيومرث مرادى ،محمد رضاییراد ،رضا
اينجا تشكر مي
گوران ،فرهاد تجويدى ،قطب الدين صادقى و خانمها ندا هنگامى و معصومه قاسمى پور.
** چگونه به تیم سریال نفس پیوستید؟
* در اواخر سال  ۹۳من کاراکتر اصلی نمایش "گمشده در یانکرز" از نیل سایمون را بازى
میكردم .داورانی که نمایش را دیده بودند ،اسم من را در فهرست برگزیدگان داوری جشن
بازیگ���ر با عنوان "جوانان خوش آتیه می آیند" ثبت کرده بودند .همان زمان هم فراخوان
سريال نفس را داده بودند .داوران لطف داشتند و من را معرفى كردند كه براى نقش ناهيد
تست بدهم .وقتی برای تست رفتم ،فهمیدم تا آن موقع افراد زیادی برای نقش ناهید آمده
های ذهنی آقای س���امان براى این نقش نزدیكتر بودم و
بودند .به لطف خدا من به المان
اینگونه شد که ایشان هم لطف کردند و این فرصت را در اختیارم گذاشتند.
** دالیلتان برای پذیرفتن این کار چه بود؟
* زمانی كه فيلمنامه را خواندم خيلى كاراكتر ناهيد را دوست داشتم و اينكه روايت داستان
منطبق بر موقعيت ناهيد بود ،خيلى برایم جذابيت داش���ت. همچنين تمركز روى درامى
محور كه در طول داستان چيدمان اتفاقات براى كاراكتر ناهيد و انتخابهایش به
ش���خصيت
گونه اى بود كه سببس���از موقعيتهاى دراماتيك میش���د و روند رشد شخصيتى و تكامل
ناهيد را شكل میداد؛ فرصت خوبى بود براى اينكه خودم را بهتر بشناسم.
** آیا سریال نفس تجربۀ اولتان است؟
* اولي���ن نقش چال���ش برانگيز كارنامه هنری من بود .در واق���ع اولين نقش قدرتمند و
تأثيرگذارى بود كه من را به چالش كش���يد .اما قبلتر چندين اجراى صحنهاى داشتم و در
سريال پريا چند سكانس بازى كردم و چندين فيلم كوتاه.
** با توجه به اینکه فضای سریال برای یک نسل قبل از شماست؛ آیا برای بازی
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كه دو بازيگر اصلي سريال،
چهره شناختهش��دهاي در
عرصه بازيگ��ري نبودند،آيا
دليل انتخاب شما هم بر اين
مبنا بود؟
* ب���راي اينكه بهترين گزينهها
بودن���د؛ هم از اي���ن جهت كه
براي بيننده عام مث ً
ال چهرههای
كمتر شناخته شده بودند و اين
كمك ميكرد كه بيننده نتواند
بيني كند.
شخصيت روزبه را پيش
هم اينكه بازيگران وقتي مشهور
شوند ،كمتر حاضر هستند از
مي
قالبهاي قبلي و شناخته شده
خود خارج شوند.
خانم س���اناز س���عيدي و آقاي
عليرض���ا كمال���ي از اين جهت
انعطاف الزم را داشتند و به اندازه
الزم براي نقش ،انرژي گذاشتند.
گذشته از اينكه حواشي بعضي
ها را هم نداشتند.
از ستاره
** از س��ه سريالي كه تابهحال كارگرداني كردهايد؛ «ارمغان تاريكي»« ،پروانه»
و «نفس» كداميك را موفقتر ميدانيد؟
توانم انتخاب كنم.
دهد و نمي
* هركدام وجهي از ماجرا و محتواي مورد نظر من را نشان مي
از نظر فضاسازي و چالش برانگيزي براي مخاطب (مشاركت فعال بيننده) نفس موفقتر بود.
در این سریال مطالعات خاصی را دنبال کردید؟
* انتخاب اين مقطع از تاريخ كشورمان ،حكومت محمد رضا شاه پهلوى و جريانهاى انقالب
اسالمى كه يكى از حساسترين و تاثيرگذارترين مقاطع تاريخ ايران عزيزمان هم هست و
روايت فراز و نشيبهاى شخصيتهاى اصلى در بستر تاريخ معاصر كه به شيوه نگرش خاص
گردد ،انتخابى ارزش���مند و قابل احترام اس���ت به
نويس به آن برهه از تاريخ برمي
فيلمنامه
خصوص كه دغدغه امروزه ما هم هس���ت و براى زمانه ما هم حرفهاى زيادى براى گفتن
دارد. به هر حال تاريخ تكرار میش���ود .بايد درس بگيريم .ناهيد متولد  ١٣٣١فرصتى بود
برای من كه به آن دوران سفر كنم و در بسترى از تاريخ معاصر قرار بگيرم.
براى آشنايى و درک آن فضا ،منابع زيادى به من معرفى شد كه خيلى به من كمك كرد.
مطالعه و آش���نايى با گرايش���ات غالب آن زمان و خواندن خاطرات و زندگينامۀ بعضى از
افراد آن دوره و ديدن يكس���رى از فيلمهاى مس���تند مربوط به وقايع سالهاى قبل و بعد از
انقالب بس���يار مؤثر بودند؛ بخصوص گفتگو با عده اى از نزديكان و دوستان خانوادگى من
ك���ه در آن عصر زندگى ك���رده بودند و روايتگر وقايع دوران قبل از انقالب و حال و هواى
آن روزهاى انقالب بودند كمك خوبى برایم بود و از همه مهمتر گفتگو با آقاى سامان كه
خودش���ان مطالعات جامع و تحقيقات گسترده در اين زمينه داشتند؛ در شناخت من براى
درك فضاهاى اجتماعى ،فرهنگى و سياسى آن روزگار تأثير زيادى داشت.
** شخصیت ناهید تا چه اندازه به شخصیت واقعی خودتان نزدیک است؟
* من ساناز سعيدى با هر شخصيتى كه دارم يک آدمم مثل همه آدمهاى ديگر كه با عواطف
و احساساتشان درگيرند؛ و ناهيد و هر كاراكتر ديگرى كه عواطف انسانى دارد به شخصيت
من و همه ما آدمها نزديك است .ناهيد ،روزبه و ...در واقع در وجود ما نهفته است ،اما فرصت
هاى خاص قرار نگرفتيم.
بيدار شدن و بروز پيدا نكرده چون در آن موقعيت
** چگونه خود را به نقش نزدیک کردید؟
* من فقط با باور موقعيت و شرايط آن در درون خودم بيدارش كردم .كه البته بخش اعظم
اين بيدارى قبل از كليد خوردن كار بود.
** به نظر ش��ما آیا ناهید بیش از حد س��اده لوحانه در مواجهه با قضایا برخورد
نمی کرد؟
* ترجيح ميدهم درباره ناهید قضاوتگونه نداش���ته باشم .براى با من شخصاً چرايى رفتار
ت نباشد بايد از
كاراكتر خيلى خيلى مهمتر از خود رفتار اوست .براى اينكه نگاهمان قضاو 
ديد ناهيد ببينيم نه از ديد خودمان .نميشود كه از بيرون ببينيم و در دل اتفاقات زندگى
لوح بدهيم؛ اين اص ً
ال درست نيست.
ناهيد نباشيم و خيلى راحت به او صفت ساده
ساده لوح فقط يك قضاوت است و اشتباه هم هست .باز هم میگویم دليل و چرايى رفتار
در طول داستان میبينيم كه ناهيد از حفظ روزبه به مرحلۀ حفظ انسانيت
ناهيد مهم است.
در روزبه ميرس���د. نگاه ناهيد به زندگى و جهان پيرامونش با نگاه يك ش���خص ديگر از
بيرون داس���تان خيلى فرق ميكند؛ چون جهان درون ناهيد و ش���رايط فكرى و رفتارى و
حتی جس���مىاش متفاوت است و چون موقعيت كاراكتر متفاوت است و طبيعی است كه
عكسالعملهایش هم متفاوت باشد .اص ً
ال چطور ميشود يك انسان را كه جنبههاى مختلفى
اى از معايب و محاسن است در يك كلمه تعريف كرد؟!
دارد و مجموعه

