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سیدمحمدرضا هاشمی؛ بازیگر نمایش »زیبا« در گفت وگو با »صبا«:

ســیدمحمدرضا هاشــمی هنرمندی اســت کــه فعالیــت خــود را از فیلــم »قصه هــای اردو« آغاز و با ســریال 
»بوی باران« شــهرت پیدا کــرد؛ تاکنــون فعالیت های بســیاری در عرصه تئاتر داشــته اســت و در حــال حاضر 
مشــغول بازی در نمایش»زیبا« اســت که بــه کارگردانی خشــایار خلیل خانی و براســاس نمایشــنامه ای از یون 
فوســه روی صحنه می رود. این نمایــش از ۱۰مهرماه روی صحنه رفته اســت. بــه همین به بهانــه گفت وگویی با 
ســیدمحمدرضا هاشــمی؛ بازیگــر نقــش »لیــف« در نمایش»زیبــا« داشــته ایم کــه در ادامــه می خوانیــد.

معصومه قاسمی

گفت و گو

با این   نمایش   قابلیت هایم  را  در بازیگری  نشان   می دهم

تئاتر »زیبا« که هم اکنون مشــغول ایفای نقش آن هستید، براساس 
نمایشنامه یون فوسه که یک نمایشنامه نویس نروژی است، روی صحنه 
می رود؛ با در نظر گرفتن این موضوع که آثار فاخر در همه جای دنیا اجرا 
می شوند، به نظر شما این که یک اثر ایرانی یا غربی باشد، چقدر در جذب 

مخاطب موثر است؟ آیا این نمایش به طور کامل ایرانیزه شده است؟
معموال این گونه نیست که ایرانی یا غیرایرانی بودن یک نمایشنامه در 
جذب مخاطب تأثیرگذار باشد؛ آن چیزی که در تأثیرگذاری یک اثر 
مهم است، دغدغه نمایشنامه و شــکل آن است؛ صرف این که یک اثر 
ایرانی است نمی توان گفت مخاطبان بیشتری را جذب می کند اما شاید 
این موضوع روی فهم راحت تر مخاطب از نمایش موثر باشد چرا که به 
فرهنگ مخاطب ایرانی نزدیک تر است. این اثر ایرانیزه نشده و اتفاقا از 
آن جهت که به موضوع آن حداقل در قالب نمایش در ایران پرداخته 
نشده، برای ما خیلی مهم بود که کار ایرانیزه نشود و شکل خودش را 

حفظ کند.
در مورد کاراکتر خــود در این نمایش و این که چــه معیار هایی برای 

انتخاب آن داشتید، توضیح دهید.
در این نمایشنامه پنج کاراکتر وجود دارد که ما  آن را با شش هنرمند 
اجرا می کنیم؛ نقش زن اصلی داستان را دو نفر ایفا می کنند، دلیل این 
موضوع آن است که برای کارگردان این اثر یعنی خشایار خلیل خانی 
مهم بود که این شــخصیت را قبل از آگاهی یک نفر و بعد از آگاهی، 
هنرمند دیگری بازی کنــد؛ کاراکتر من در ایــن نمایش »لیف« نام 
دارد که در روستایی در نزدیکی اسکاندیناوی مانده و هیچ گاه دنبال 
آرزوهایش نرفته است؛ این شخصیت در کودکی اش داستان هایی با 
دوستش که باهم تئاتر کار می کردند، داشته است. دوست »لیف« پس 
از مدتی از روستا می رود و باعث می شود او افسرده شود و »لیف« شکل 
و شمایل عجیبی پیدا می کند؛ داستان این کاراکتر در نمایش»زیبا« 
را از آن جایی دنبال می کنیم که دوست »لیف« که نقشش را مسعود 
انتظاری ایفا می کند، بعد از ۱۵سال به روستا بازمی گردد؛ او موزیسین 
شده، ازدواج کرده و با همسر و دخترش در آنجا زندگی می کند. من با 
این گروه تئاتر به خصوص کارگردان اثر خشایار خلیل خانی رفاقت 
چند ساله داریم و این اولین کاری که نیست که باهم تجربه 
می کنیم؛ ما یک گروه هستیم که دوست داریم همه 
باهم باال بیاییم و مهم نیست هر کدام از ما در حال 
حاضر چه جایگاهی داریــم، این امر معیار 
شــخصی برای خودم بود، اما مالکی 
که برای انتخاب این شخصیت 
به عنوان یک بازیگر داشتم، 

متفاوت بودن این کاراکتر نسبت به »شهاب ستوده« در سریال»بوی 
باران« بود؛ چرا که »شهاب ستوده« در آن ســریال یک پسر حدودا 
۲۲ ساله شر بود و کاراکتر »لیف« در نمایش»زیبا« یک فرد ۴۷ ساله و 
به شدت منزوی است و من دوست داشتم، مخاطب این تفاوت را ببیند. 
ورود به سینما و تلوزیون برای ما بسیار سخت است، حتی زمانی هم که 
در این عرصه فعالیت می کنیم باز هم سد هایی برای ورود به آن ها وجود 
دارد؛ این موانع خط قرمز ها نیســتند، بلکه شامل مافیای زیرپوستی 
سینما می شــوند که تعیین می کنند کدام هنرمند باید در چه اثری 
حضور داشته باشد؛ من با انتخاب این کاراکتر سعی دارم قابلیت هایم 
در بازیگری را نشــان دهم و بگویم هم می توانم در ۳۲ ســالگی نقش 
یک پسر ۲۲ ساله شــر را ایفا کنم و هم در قالب یک کاراکتر ۴۷ ساله 

گوشه گیر ظاهر شوم.
بازخورد  هایی که پس اجرای این نمایش هم در مورد تئاتر و هم در مورد 

خودتان دریافت کردید، چگونه بود؟
در این چند شب که از اجرای ما می گذرد، سالن کامال پر شده بود و با 
بازخورد های خوبی از سوی مردم مواجه شدیم؛ دست تک تک کسانی 
که از سایر شهرها برای تماشای اجرای ما آمدند را می بوسم و از همه 

آن ها تشکر می کنم.
با توجه به این که در تئاتر فاخر بیشتر آثار درام و فلسفی ساخته می شوند 
و کمتر به اجرای آثار کمیک پرداخته می شود، به نظر شما دلیل این امر 
چیست و اساسا شما با این سبک از تئاتر موافق هستید و معتقدید تئاتر 
برای یک قشر خاص است یا با اجرای نمایش های عامه پسند موافقید؟ 

هیچ چیزی در هیچ کجای دنیا برای به یک قشر خاص نیست و 
خصوصی کردن و محدود کردن به ما ضربه زده اســت؛ هر 

چیزی که خداوند خلق کرده برای همه انسان هاســت 
و همه باید از آن به یک انــدازه لذت ببرند. تئاتر هم 

متعلق به همه مخاطبان اســت و همــه باید از 
تماشای آن آن لذت ببرند؛ تنها فرق مخاطب 

عام و خاص در ارتباط برقرار کردنشان با اثر 
است که این امر در همه هنر ها وجود دارد 

و مخاطبان خاص و کسانی که بیشتر 
تئاتر می بینند و کتاب می خوانند، 

بیشتر با یک اثر ارتباط برقرار 
می کننــد. در متن ها و 

نمایشنامه های فاخر 
دنیــا متن های 

کمدی زیادی 

وجود دارد و در ایران هم اجرا های بسیاری از این متن ها صورت گرفته 
است، نمایش هایی با عنوان کمدی سیاه وجود دارد که در لحظه خنده 
می آورند ولی در واقعیت ناراحت کننده هستند؛ من حدود یک سال ونیم 
پیش نمایشنامه »خواستگاری« چخوف که یک اثر کمیک هست را 
اجرا کرده ام اما شاید دلیل این که نمایش های کمدی به نسبت آثار درام 
کمتر اجرا می شوند این مسئله باشد که شاید به دلیل اوضاع بد مالی 
یک هنرمند در سال توانایی یک یا دو اجرا را داشته باشد و ترجیح دهد 
به تولید آثار درام بپردازد؛ اگر شرایط مالی بهتر شود و یک کارگردان 
تئاتر توانایی ساخت تعداد نمایش های بیشتری را داشته باشد، همه 
نوع نمایشی ساخته می شود و تعداد کار های کمدی هم افزایش پیدا 

می کند.
شما کار خود را در ۱۵ سالگی با یک ســریال تلویزیونی شروع کردید 
اما پس از آن در تئاتر های زیادی ایفای نقش کرده اید؛ چقدر بازیگری 
در حوزه نمایش را پایه این حرفه و موثر در موفقیت تان در تلویزیون 

به خصوص سریال »بوی باران« می دانید؟
تئاتر پایه و اساس بازیگری و مکانی برای بازی در هزاران نقش است؛ 

در نمایش بازیگر می تواند 
آزمون و خطا کند 

و خلق یک 

شخصیت را بیاموزد؛ با توجه به شرایط سخت ورود به سینما و تلویزیون، 
تئاتر مأمنی برای بازی در بهترین نقش زندگی یک فرد تلقی می شود 
و از این جهت برای من عزیز است که جدا از فضای مافیایی قرار دارد 
که در آن افرادی از جنس خودمان هنرمندان را دسته بندی می کنند؛ 
البته تصویر هم برای من مهم است و بازیگری، جایگاه مهمی در زندگی 

من دارد.
در مورد گریم سنگین و متفاوت خود در این کار توضیح دهید.

این نمایش هجدهمین کار من است. تاکنون با شکل و شمایل هایی 
مختلفی روی صحنه رفته ام اما پس از پخش سریال »بوی باران« لطف 
خدا شامل حال من شده و توجه مخاطبان بیشتر شده است؛ من قبال 
هم با گریم سنگین اجرا داشته ام اما نوع گریم من در این کار به این دلیل 
که کاراکتر »لیف« متفاوت، عجیب، گوشــه گیر و منزوی است که به 
خودش نمی رسد، نشان دادن این موضوع به مخاطب عام، از آن جهت 
که مخاطب خاص ارتباط بیشتری با نمایش برقرار می کند، است؛ به 
عالوه این که سن این شخصیت ۴۷سال است که حدود ۱۵سال از سن 
واقعی من بیشتر است، این موضوع نیز در نوع چهره پردازی موثر است.

صحبت پایانی خود را بفرمایید.
به عنوان صحبت پایانی می خواهــم از همه مردم 
دعوت کنــم نمایش ما را ببینــد و از همه 
کســانی که به تماشــای نمایش ما 

نشستند تشکر می کنم.


