گفتگو هنری

مهشيد سادات پناهي

گفتگوباعلیرضاکمالیبازیگرسریالنفس

روزبه عاشق بود اما آرمانش را
به عشق ترجيح داد
علیرض��ا کمال��ی نژاد
متول��د ۱۳۵۹ / ۱ / ۲۷
در محل��ه نظ��ام آباد
تهران ،مادرش فرهنگی
و پدرش از ورزشکاران
نام��ی پ��رورش اندام
جهان ب��ود که در قید
حیات نیستند.
در س��ال  ۷۹وارد
دانش��کده هنره��ای
زیبای دانش��گاه تهران
شد و همزمان با تحصیل
و دوران دانشجویی در
ح��وزه هنری تهران در
رشته نمایش عروسکی
فعالی��ت ک��رد .بعد از
سه س��ال همکاری با
این ح��وزه در نهمین
جش��نواره تئاتر دفاع
مقدس به عنوان بهترین
بازیگر انتخاب شد.
ایش��ان در سال  ۸۲به
عنوان دس��تیار کارگردان در سریال شیخ بهایی به کارگردانی شهرام اسدی به
صورت جدی کارش��ان را در حوزه س��ینما و تلویزیون آغاز کرد.کمالی در این
های متفاوت را در ژانرهای
های دقیق و صحیح ،نقش
سالها تالش کرده با انتخاب
مختلف تجربه کند.
س��ریالهایی همچون انقالب زیبا ،میلیاردر ،نردبام آسمان ،شهر دقیانوس ،شوق
پرواز ،نرگس ،راز ققنوس و...
به بهانه نقشآفرینی در سریال نفس ،با این هنرمند به گفتگو نشستهایم:
** در مورد نحوه ورودتان به دنیای بازیگری بگویید.
كردم
* در دورۀ دبيرستان به صورت جدى و خارج از فضاى دانش آموزى تئاتر كودك كار می
و بعد از دبيرستان هم وارد دانشكده شدم و تحصيالتم را در رشته تئاتر ادامه دادم.
** در مورد شخصیت روزبه توضیح بفرمایید.
* فكر نمىكنم در كالم ،شخصيت و پيچيدگىهاى هيچ شخصيتى منعقد بشود .من نقش
روزبه كه متش���كل از درونيات و حاالت روحى اين ش���خص بوده را ايفا كردم و بيشتر قابل
شهود است تا بيان.
** این نقش چه تأثیری بر روح ّیات شما داشت؟
* يقيناً با ذات من كام ً
ال متفاوت بوده.
** کدام ویژگی و خصوصیت روزبه برای شما جذابیت داشت؟
بينى بودن روزبه براى من جذاب بود و فكر مى كنم براى مخاطب هم
* غي���ر قاب���ل پيش
جذاب بوده باشد.
** آیا واقع ًا روزبه عاشق ناهید بود یا بخاطر مصالح سیاسی خود ،درگیر زندگی
ناهید شد؟
* به نظر من عاشق بود ،اما روزبه يك آرمانگراى محض بود و صد البته ماكياوليست .روزبه
عاشق بود اما در دوراهى انتخاب ،آرمانش را به عشق ترجيح داد .روزبه تمام تالش خودش
راكرد كه عشق و آرمانش را در كنار هم حفظ كند تا قبل از انتخاب!
** با توجه به اینکه فضای سریال برای یک نسل قبل از شماست؛ آیا برای بازی
در این سریال مطالعات خاصی را دنبالکردید؟
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تفحص در تاريخ هميشه براى
* س���عى میكنم در گذران زندگى از مطالعه غافل نشوم و ّ
من موضوع لذتبخشی بوده است.
زمانى كه سريال نفس به من پيشنهاد شد بطور نسبى اطالعات مفيد و خوبى از آن مقطع
تاريخى داش���تم و مطالعه و تحقیق هم ک���ردم. البته اطالعات تخصصى و متمركز جناب
سامان هم مكمل و بسيار راهبردى بود.
** ش��ما از ابتدای سریال نقش منفی را مثبت بازی کردید .در این باره توضیح
بفرمایید.
* در اطرافمان تمام انسانهايى كه ما آنها را منفى خطاب مى كنيم ،از نگاه خودشان منفى
نيستند و به زواياى مختلف رفتارى خود با چشم حق به جانب نگاه مى كنند .به طور مثال
من و شمايى كه از روزبه به عنوان شخصيت منفى ياد مى كنيم ،ممكن است از نگاه فرد
ديگرى منفى باشيم و عملكرد ما در زندگى به زعم افراد ديگر نادرست باشد اما ما خودمان
ترين و محقترين ميدانيم!
ترين و مظلوم
را درست
من تمام تالش خود را مىكنم كه منفیترين شخصيت ممكن را به صورت کارکتر پذیری
و مقبولی ايفا كنم و امكان قضاوت و پيشبينى را از مخاطب بگيرم.
** به نظر شما قصۀ سریال نفس نیاز داشت که فصل دوم هم داشته باشد؟
* سليقه من اين بود كه فصل دوم هم در ادامۀ فصل اول مىبود .در واقع قصه به صورت
كامل و به دور از فصلبندى ساخته و پخش مىشد.
** از تیم سریال نفس راضی بودید؟
* شايد بتوانم به ضرس قاطع بگويم كه گروه سازندۀ نفس در تمام بخشها يكى از معدود
ام ديدهام.
گروههاى منسجم ،كاربلد و محترم بود كه در تمام دوران كارى
تواند یک برگ برنده در کارنامه هنری شما باشد؟
** آیا این کار ،می
س���ليقگى ،احترام به ش���عور مخاطب ،اشراف به تكنيك
* هر كارى كه با دقت نظر ،خوش
اش
و .....مانند نفس س���اخته بش���ود ،حتماً برگ زرين و برنده اى در كارنامه عوامل سازنده
خواهد بود.
** به نظر ش��ما این س��ریال تا چه اندازه از طرف مردم مورد اقبال قرار گرفته
است؟
* من اطالع دقيقى از میلیونها مخاطب ندارم ،اما فكر مىكنم با توجه به مشاهدات ميدانى
خودم ،سريال نفس مخاطب خاص خودش را داشت.
اى را طلب
قبل از هر عنصرى سريال نفس و يا آثارى از اين دست مخاطب پويا و پژوهنده
مى كند ،پس طبيعتاً موافق و مخالفهایی دارد.
** آیا انتقادی هم از نحوۀ بازی شما وجود داشته است؟
* خوشبختانه عموم منتقدينى كه در مورد سريال نفس در مطبوعات قلم زدند ،نظر مثبتى
نسبت به بنده داشتند.
ً
مخاطبين از جمله منتقدان هم نظرات متفاوتى داش���تند كه عموما در مورد فضاى كلى و
اتفاقات داستان بود.
** چه کارهایی را در حال اکران دارید؟
هارى ،عقاب صحرا ،در سكوت ،خانه كاغذی و سد معبر در نوبت اكران هستند.
*

