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نظــر میرســد شــما در هــر دو حــوزه موفــق عمــل
کردهایــد .ترجیــح خودتــان بیشــتر بــه کــدام ســمت
اســت؟

گفتگو با محسن کیایی بازیگر فیلم «نگهبان شب»؛

میرکریمی
کارگردانیکه
بازیگر را
هرس میکند
تبسم کشاورز
محســن کیایــی ،نویســنده و بازیگــر ســینما و تلویزیــون اســت .او اولیــن بــار بــا بــازی در فیلــم «عصــر ســگی ســگی» در ســال  ۱۳۸۸بــه کارگردانــی بــرادرش

مصطفــی کیایــی وارد ســینما شــد .بعــد از درخشــش در ایــن فیلــم در آثــاری چــون «بارکــد»« ،ســد معبــر»« ،در وجــه حامــل»« ،لونــه زنبــور»« ،چهــارراه

اســتانبول»« ،روز بلــوا» و غیــره نقشآفرینــی کــرد.

محســن کیایــی بــا «نگهبــان شــب» رضــا میرکریمــی در چهلمیــن دوره جشــنواره حضــور دارد .فیلمــی کــه بــه گفتــه کیایــی هــم از نظــر نــگاه بــه مقولــه

کارگردانــی و هــم اتفاقاتــی کــه در فیلمنامــه افتــاده جــزو دو اثــر برجســته و برتــر میرکریمــی محســوب میشــود .محســن کیایــی ،بازیگــر فیلــم ســینمایی

«نگهبــان شــب» در گفتوگویــی بــا «روزنامــه صبــا» بــه ســواالت مــا در خصــوص ایــن فیلــم و چالشهایــش پاســخ داده اســت.

نمیروم .در انتخــاب نقشهایم به این فکر نمیکنــم که این نقش
از همــکاری بــا رضــا میرکریمــی بگوییــد .کار کــردن
از نظر ظاهری چه ویژگیهای عجیب و غریبــی دارد ،یا اینکه قرار
ن چگونــه بــود؟
بــا ایشــا 
است کاراکتر گریهای بکند یا معلقی بزند ،یا دیوانه و معتاد باشد ،در
هر بازیگــری دوســت دارد در کارنامــه کاریاش همکاری با
جشــنوارهها به بازیگران این اطالعات غلط را میدهند که در نقشی
کارگردانهای بزرگ دیده شود .میرکریمی جزو کارگردانهای مهم
بازی کنند که الاقل یکی دو تا از این ویژگیها را داشــته باشند ،اما
سینماست و کار کردن با او یکی از هدفهای من بود که خوشبختانه
من معتقدم پیچیدگی درونی نقش اســت که اهمیــت دارد ،برای
در سال گذشته این خواســتهام به تحقق پیوست .همکاری با ایشان
مثال من در «نگهبان شــب» نقش مهندســی را بازی میکنم که
بیش از چیزی که فکرش را میکردم برایم جــذاب بود .میرکریمی
در دوره ورشکســتگی گیر کرده و در تالش اســت تا از این وضعیت
کارگردانی است که با بازیگر درباره نقش حرف میزند و او را به راحتی
خارج شود ،نقش شــخصی را بازی میکنم که دغدغهها و رفتارش
هرس میکند .این قضیه بسیار اهمیت دارد ،اینکه متوجه میشوید
با زندگی و آموزههای او در گذشته مغایر است و در چالش با خودش
چشمی که از بیرون شما را مشاهده میکند ،چشم کاربلدی است و
و دیگری قرار گرفته اســت .میرکریمی از
میداند که از بازیگرش چه میخواهد ،این
کار
از
خواندم
را
فیلمنامه
وقتی
باسابقهترین فیلمسازان جشنواره محسوب
به شما خیال آســوده میدهد تا کارتان را
میشــود که عموما او را با درامهای ساده و
درستتر انجام دهید.
خوشم آمد به هرحال کاراکتری
در عین حال پر از جزئیاتش میشناســند.
چــه چیــزی شــما را ترغیــب
که من در «نگهبان شب» بازی
آیا فکــر میکنیــد «نگهبان شــب» هم
کــرد کــه در «نگهبــان شــب» بــازی
نیست.
اصلی
کاراکتر
کنم
ی
م
بــه انــدازه «قصر شــیرین» و «یــه حبه
کنیــد؟
قند» مــورد توجــه واقع شــود؟ چون به
حقیقتا چند سال اســت که آرام آرام
شاید قد و قواره نقش من به
هرحال توقــع مخاطــب از میرکریمی باال
کار میکنم و عطش این راکه پشــت هم
اندازه نقش شخصیت اصلی که
رفته است.
کار داشته باشــم ندارم .پیشنهاد از سوی
پسر جوانی آن را بازی کرده
من طرفدار فیلمهای میرکریمی هستم
میرکریمی پیشــنهاد جذابی بــود .وقتی
فیلمنامه را خواندم از کار خوشــم آمد به نباشد ،اما نقش مکمل پیچیدهای
و کارهایش را همیشه دنبال میکردم .اگر
بخواهم از نظر ســلیقه خودم پاسخ شما را
هرحال کاراکتــری که مــن در «نگهبان
دارم که وقتی واکنشهای او را
بدهم باید بگویم هم از نظر نگاه ایشــان به
شب» بازی میکنم کاراکتر اصلی نیست.
در طول فیلم میبینید متوجه
مقوله کارگردانی و هــم از نوع اتفاقاتی که
قرار گرفتن در این نقش مکمل که بســیار
میشوید با کاراکتر چند وجهی و
در فیلمنامه افتاده «نگهبان شــب» جزو
هم پیچیده است برایم جالب بود .شاید قد
دو اثر برجسته و برتر میرکریمی محسوب
و قواره نقش من به اندازه نقش شــخصیت
گیرافتادهای مواجه هستید
میشــود .دو ســه بازیگر در فیلــم بازی
اصلی که پســر جوانی آن را بــازی کرده
میکنند که واقعا درخشان هســتند ،تورج الوند خیلی خوب بازی
نباشــد ،اما نقش مکمل پیچیدهای دارم که وقتــی واکنشهای او
کرده اســت و در کل فیلم از نظر بازیگری و کارگردانی جای خوبی
را در طول فیلم میبینید متوجه میشــوید با کاراکتر چندوجهی و
ایستاده است.
گیرافتادهای مواجه هستید.
شــما و برادرتــان در جشــنواره فجــر تجربههــای
از ویژگیهــای نقشــتان بگوییــد .آیــا در انتخــاب
متفاوتــی داشــتهاید .نزدیــک بــه ســه ســال اســت کــه
کارهــا بــه دنبــال تفــاوت و چالــش هســتید؟
در فجرفیلمــی نداریــد .ایــن قضیــه بــه دالیــل شــخصی
عموما دنبال آدرس غلطی که جشنوارهها به بازیگران میدهند
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اســت یــا کاری آمــاده نداشــتید.

ما تقریبا تا ســه سال پیش ،هرســال در جشنواره ،فیلم
داشــتیم اما دیگــر خودمان را بــا تقویم ســینمای ایران
هماهنگ نمیکنیم .متاسفانه جشنواره فجر ،تمام سینمای
ایران شده اســت و همه فکر میکنند که باید برای جشنواره
کار آماده داشته باشند و بعد هم به سراغ اکران عمومی بروند.
ما برای تماشاگر و اصل این هنر است که کار میکنیم،
به همین دلیل تمام تالشمان این است که کاری خوب
در موقعیتی مناســب بســازیم .اینکه حاال کار به
جشنواره میرسد یا نه فرقی نمیکند ،به همین
دلیل هرگز خودمان را با جشــنواره تنظیم
نمیکنیم.
عــاوه بــر بازیگــری کار
م میکنیــد
نویســندگی هــ 
کــدام برایتــان جذابتــر
اســت؟ آیــا قصــد داریــد
هــردو را بــه طــور مــوازی
م پیــش ببریــد؟
باهــ 
از حرفــهای کــه در آن
مشغول به کار هســتم بسیار
راضــی بــوده و فرقــی ندارد
کجای کار ایســتاده باشم .چه
تولید ،چه بازی ،چه نوشــتن
همه آنها برایم جذابیت دارند،
البته نویســندگی کار ســختی
است به همین دلیل سعی میکنم
تا جای ممکن از زیــر آن در بروم
اما چون در دفتر خودمان مدام در
حال تولید هستم ،گاهی مجبور به
نوشتن هم میشوم.
مخاطــب ،محســن کیایــی
را هــم بــا نقشهــای کمــدی
بــه یــاد مــیآورد هــم جــدی ،بــه

هر بازیگری دوســت دارد هر ژانر و مدیومی را در سینما تجربه
کند طبیعتا من هم از این غائله مســتثنی نیستم ،اما سینمای ما به
گونهای است که تو را با خودش میبرد و اجازه نمیدهد برای نشان
دادن خودت و تغییر تالش کنی ،من با کمدی کارم را آغاز کردم اما
در میانه راه تصمیم گرفتم کارهــای جدی هم انجام بدهم و فقط در
ژانر کمدی باقی نمانــم .در صورتی که اگر فقط کار کمدی میکردم
موفقتر میشدم و درآمد بهتری هم داشتم .اما ترجیح دادم ،همان
اندازه که کار کمدی میکنم در کنارش کار جدی هم داشته باشم.
در حــال حاضــر مشــغول چــه کار و فعالیتــی
هســتید؟
ســریال «بیگناه» را در دفتر خودمان نوشتیم و تهیهکنندگی
آن را انجام دادیم .این ســریال به کارگردانی مهران احمدی است
که من بازیگر و سرپرست نویسندگان آن هستم و در روزهای آخر
فیلمبرداری آن به سر میبریم.
بــه عقیــده شــما «نگهبان شــب» اثــری جشنوارهپســند
ا ست ؟
هر جشــنواره سیاســتهای خاص خودش را دارد و براساس
سیاستهای خودش انتخاب میکند ،به همین دلیل ممکن است
یک فیلم در جشــنوارهای مورد قبول واقع شــود و در جشنوارهای
دیگر نه ،در کشور ما هم که جشــنواره چیز عجیب و غریبی است
و سیســتماش با تمام دنیا فرق میکنــد .فقــط میتوانم بگویم
«نگهبان شب» فیلم استاندارد و قابل احترامی است که قصهاش را
روایت میکند.
بســیاری بــه پیشداوریهــا در خصــوص فیلمهــا
گالیــه دارنــد نظــر شــما دربــاره ایــن امــر چیســت؟
ای کاش منتقدهای ما اجازه میدادند جشنواره
تمام شــود بعد اظهارنظر میکردند .متاسفانه
دو ســال اســت که مــا شــاهد نقدهای
عجیب و غریب هســتیم ،شــما در طول
جشــنواره حرفهایــی میشــنوید که
خیلی شــگفتانگیز اســت .در سالهای
گذشــته همهچیز خبر بــود ،اما حاال
یــا کوبیدنهای بیجاســت یا
تعریــف و تمجیدهای
بیجاست.

