عنوان نمونه قهرمان اصلی را یک زن ق���رار داده که این موضوع از اهمیت
متف���اوت بود؛ به
باالیی برای من برخوردار بود تا جایی که بعد از س���ریال "هشتونیم دقیقه" و جایزهای که
ای که برای من بسیار ارزشمند است ،چراکه با نظر و رای مردم
از دست مردم گرفتم(جایزه
های
بهعنوان بهترین بازیگر سال ۹۵در تلویزیون انتخاب شدم) پیشنهادات بسیاری از شبکه
مختلف تلویزیون برای حضور در سریالهای مختلف مطرح شد و من تعداد زیادی فیلمنامه
را خواندم ،بهتر اس���ت بگویم که همه آنها را با دق���ت مطالعه کردم؛ اما قصه "آنام" به چند
دلیل نظر من را به خود جلب کرد؛ اوالً اینکه قهرمان قصه یک زن اس���ت و داس���تان اصلی
چرخد مادری که فرزند خود
فارغ از خرده داستانهای دیگر حول و حوش مسائل مادری می
را گم کرده و مادری که بهزودی قرار اس���ت فرزندش را به آغوش بکشد؛ این موارد برای من
جذابیت زیادی داشت.
ّ
توان یک مادرانه تلقی کرد ،قالبی که در بین مخاطبان همیشه دارای
*"آنام" را می
کنید این سریال چقدر در این زمینه موفق بوده است؟
طرفدار بوده و هست؛ فکر می
توان یک مادرانه دانس���ت؛ به نظر من س���ه مادر ،سه ضلع مثلث
-بله .دقیقاً "آنام" را می
این داس���تان را تش���کیل میدهند؛ خانم مهرانه مهینترابی(م���ادر آرزو) ،خانم گلچهره
سجادیّه(مارال) و من(آرزو) هر سه مادر هستند؛ مادرهایی که هر کدام دچار شرایطی شدند
اند و همین امر بسیار زیباست؛ به عقیده من
که شاید خودش���ان خیلی در آن دخیل نبوده
"آنام" مادرانه قابل تاملی است.
ونیم دقیقه" با ایفای نقش یکتا به
*باتوجه به موفقیتی که در س��ریال "هش��ت
کنید نقش آرزو در سریال "آنام" به اندازه یکتا مورد توجه
دست آوردید ،فکر می
قرار گرفته است؟
-در حال حاضر مقایس���ه و قضاوت درخصوص این موضوع کمی زود است؛ به این دلیل که
توانم
سریال "آنام" تقریبا شصت قسمت است و باید کار تا پایان دیده شود ،بنابراین من نمی
این موضوع را تش���خیص دهم و باید مردم و همکارانم که بیننده کار هستند این دو نقش
را با یکدیگر مقایس���ه کنند؛ اما تصور میکنم که بهلحاظ چالش بازیگری که بازیگر همیشه
خواهان آن اس���ت و دوست دارد که با چالشهای نقش خود دست و پنجه نرم و کاراکتر را
بازی کند ،یکتا جای کار بیشتری داشت.
*شما جزء بازیگرانی هستید که هر سال بيش از يك سريال را روی آنتن ندارید؛
قصد ندارید تعداد کارهایتان را افزایش دهید؟
-طبیعتاً وقتی یک بازیگر حداقل سالی یک کار در تلویزیون داشته باشد ،زمانی بالغ بر شش
ماه را درگیر بازی در سریال است ،بنابراین مایلم زمان باقیمانده یعنی شش ماه دیگر سال
را به کار تئاتر بپردازم؛ احس���اس میکنم کار تئاتر بهنوعی برای بازیگر یک ورزش محسوب
میشود؛ با این حساب معتقدم یک سریال در طول سال کافی است.
*ترکیب بازیگران شهرس��تان و تهران در این سریال چقدر برای شما ّ
جذاب ّیت
کنید؟
داشت؟ از این ترکیب استقبال می
-به نظر من جالب اس���ت که در زمان جوانی بس���یاری از کاراکترها ،بازیگرانی ایفای نقش
میکنند که چهرههای نو و جدیدند که خیلی شناختهش���ده نیستند؛ این اتفاق برای این
شود همچنین این ترکیب به
بازیگران تجربه و سابقهای خوب در شروع کارشان محسوب می
کل کار هم کمک کرده اس���ت؛ من ترکیب شهری و روستایی و قرار گرفتن بازیگران به این

شکل در کنار یکدیگر را در سریال دوست دارم و فکر میکنم مردم هم آن را دوست دارند.
*بازی در کنار بازیگران "آنام" و کارگردانی جود افشار چطور بود؟
گیرم ،درواقع کنار این عزیزان بودن مانند
-همیشه از پیشکس���وتان خودم یاد گرفته و می
یک کالس بازیگری است؛ خانمها گلچهره س���جادیه ،مهرانه مهینترابی و آقای عبدالرضا
اکبری که در سریال "آنام" بیشتر با این دوستان همکاری داشتم همه جزء بازیگران خوب و
باسابقهای هستند که از آنها یاد گرفتم.
 در هر صورت ممکن اس���ت در پروژههای مختلف مشکالتی بهلحاظ زمان طوالنی کار برای
بازیگر پیش بیاید" ،آنام" هم از این قاعده مس���تثنی نیست؛ اما با حضور و وجود کارگردان
صبوری مثل آقای جواد افش���ار این مشکالت برای من قابل تحمل شد .برای یک بازیگر که
مدت طوالنی سر کار اس���ت ،تحمل چند ماه کار با وجود تمام مشکالتی که وجود دارد از
مشکالت مالی گرفته تا سایر مسائل ،با حضور کارگردان صبور و خوشانرژی مثل آقای جواد
افش���ار امکانپذیر است؛ کارکردن با ایشان من را به یاد همکاری با آقای شهریار بحرانی در
فیلم "مریم مقدس(س)" انداخت و خوشحالم كه به خاطر تجربهای که با ایشان دارم؛ احترام
دانند ،مخاطب
زیادی برای شخصیتشان قائل هستم .آقای افشار کار خود را بسیار خوب می
تلویزیون را خیلی خوب میشناسند وخوشحالم که این کار توانست مخاطبان خود را خیلی
زود و در همان قسمتهای اول پیدا کند.
کنید جای بیش��تری برای پرداختن به کاراکتر آرزو وجود داشت؟ درواقع
*فکر نمی
داشت.
های بیشتری با قصه می
شد و گره
شاید کمی بیشتر باید با قصه درگیر می
 -پرداخت بیشتر به شخصیت آرزو را قبول دارم؛ فکر میکنم آرزو میتوانست درگیر مسائل
بیشتری شود و شاید در حال حاضر کمی او را منفعل میبینیم اما چون قصه چندبعدی است
های جانبی که به داستان اضافه
رود(داس���تان گذشته ،قصه
و از طریق ابعاد مختلف جلو می
برد که این اتفاق افتاد و مقداری
بایست همه اینها را باهم جلو می
ش���وند) و نویسنده می
می
کاراکتر آرزو منفعل ش���د؛ موضوعی که از ابتدا نگران آن بودم اما از طرفی فکر میکنم آرزو
طوری که من در سفرهای
نقش���ی است که مخاطب خیلی با آن ارتباط برقرار کرده است؛ به
کوتاه یکروزهای که برای گفتگو و مصاحبههای تلویزیونی به شهرهای مختلف داشتم دیدم
که مردم بسیار پیگیر سریال بودند و آن را دنبال کردند و همچنان منتظر پخش قسمتهای
بعدی هستند؛ طبیعتاً این قضیه نشاندهنده این است که مخاطب با کار درگیر شده است و
ترین اتفاق برای یک کار ،عالقهمندی و دنبال کردن آن از جانب مخاطب است.
مهم
ها دارید برایمان بگویید.
*از کارهای جدید و فعالیتهایی که در تئاتر و سایر حوزه
-فعالیت جدیدم یک تئاتر به اس���م "دپوتات" کاری از اتابک نادری در سالن شهرزاد است
که اجرای آن برای شروع سال جدید یعنی فروردین ۹۷خواهد بود؛ درواقع ششم فروردین
اجرای آن آغاز خواهد شد؛ "دپوتات" کاری کمدی کالسیک است و برای من که در ژانر کمدی تا
ام ،تجربه خیلی خوبی خواهد بود و از این بابت خیلی خوشحالم .کار قبلی که
به حال کار نکرده
ها" هم در سالن شهرزاد بود که اجرای آن چند روز گذشته به اتمام رسید.
داشتم به نام "چشم
*کالم آخر.
ها را بازگو کنم؛ امیدوارم
-ممنون از ش���ما و وقتی که در اختیار من قرار دادید تا این ناگفته
کارهای هنری ما در سال جدید بیش از پیش رونق داشته باشد و همه همکاران من بتوانند چه
جلوی دوربین و چه روی صحنه ظاهر شوند و امکان کار کردن برای همه وجود داشته باشد.

* فكر ميكنيد مردم از كار استقبال كردند؟
 خوشبختانه استقبال مردم از "آنام" خيلى خوب بوده.اش تا كجاست؟
*ساميه لك سقف بازيگري
دهم از نظرم اين يعنى موفقيت.در بازيگرى
 -تا جايى كه توان پيش رفتن داشته باشم ادامه مي
كند و اين يعنى بهترين اتفاق.
برايم سقفى وجود ندارد راضى بودن مردم از من ،خوشحالم مي
*دوست داريد بازيگر مقابل شما كدام بازيگر باشد؟
 -از آنجايى كه تعداد كارهايى كه كردم خيلى كم است و گزيده ،پس هنوز خيلى از همكاران
بازيگر هستند كه دوس���ت دارم با آنها كار كنم و همينطور كارگردانهايى كه دوست دارم
افتخار كار با آنان را داشته باشم.
*از چه چيزي ناراحت ميشويد؟
-دش���منى كردن و بد بودن آدمها با هم و با من ،اذيّتم ميكند (كه متاسفانه اين روزها زياد
بينيم) ،موفقيت خانواده و دوستانم و شاد بودنشان هم خوشحالم ميكند.
مي
*سال  96سال خوبي براي شما بود؟
با توجه به حوادثي كه در كشور اتفاق افتاد از زلزله و كشتي سانجي گرفته تا سقوط هواپيما،سال خوبي براي ايران عزيز نبود ،پس براى من هم خوب نبود!
*نوروز كجا هستيد؟
 -هميشه دوست دارم نوروز را كنار خانواده باشم اما بعضى وقتها پيش ميآيد كه اين اتفاق
افتد .اميدوارم نوروز  97را در كنار خانواده باشم.
نمي
*چه تعريفي از نوروز داريد؟
دهد براى نو ش���دن،خوب
 -تعريف من از نوروز :انگار خدا دوباره يك فرصت ديگر به من مي
بودن و ساختن آينده.
*سخن پاياني گفتگو.
خواهم و از شما هم ممنونم
 در پايان از خدا براى ايرانم صلح،آرامش ،افتخار و عش���ق ميكه به ياد من بوديد .پيشاپيش نوروز پيروز.
نوروز  - 97شماره 2253
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