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چالش ایجاد کند. شما برای ارائه هرچه بهتر نقشتان چگونه 
این کاراکتر فانتزی نزدیک شدید؟ تعاملتان با دیگر بازیگران 
کار مثل آرش نعیمیان تا چه اندازه در شیوه پرداخت نقشتان 

تاثیرگذار بود؟
وقتی قرار می شود که به عنوان بازیگر در نمایشی موزیکال ایفای 
نقش کنیم، باید تمرکز و نگاهمان به نقشی باشــد که قرار است به 
آن جان ببخشــیم. یعنی دیگر نمی توان گفت که خواننده هستم و 
همواره با این صدا خوانده ام پس االن هــم بر رو صحنه همین کار را 
انجام خواهم داد. من فکر می کنم وقتی پذیرفتم که در نقش ساعت 
به صحنه بروم، دیگر باید تک تک جزئیات رفتاری، صدایی، حرکتی 
و شخصیتی ام را به ساعت بودن نزدیک کنم. پس هر چه که بودم یا 
هستم را پشت در سالن نمایش رها کرده و غرق نقشم می شوم. ساعت 
شــخصیتی اغراق شــده دارد و به عنوان یک کاراکتر فانتزی بسیار 
جذاب است. یکی از بزرگترین شــانس هایی هم که در این نمایش 
داشــتم آرش نعیمیان بود که پارتنر من است و نقش »شمعدان« را 
ایفا می کند. با او بسیار راحت هستم و کنار هم برای اجرای بهترمان 
ایده پردازی می کنیم. شاید برایتان جالب باشد که بدانید، بعد از این 
که من برای نقش ســاعت اتود زدم، آقای حیــدری، کارگردان کار، 
شیوه بازی من را پسندید و شروع به بازنویسی نمایشنامه کرد تا در 
نسخه جدید بیشتر به کاراکتر ســاعت پرداخته شود. من ابتدا فکر 
می کردم که نقشم کم باشد و بعد متوجه شدم که دقایق بسیاری روی 

صحنه خواهم بود. باید بگویم که ارتباطی که توانستم با نقش ساعت 
برقرار کنم و صداسازی ای که انجام شــد در ارائه نقش بسیار برایم 
کمک کننده بود. بازخوردم از جانب مخاطبان هم خوب بوده و به نظر 
می رسد که تماشاگران با این کاراکتر با همه خودخواهی ها، ترس ها و 

محافظه کاری   هایش ارتباط می گیرند.

 نیکا افکاری:پروسه اجرای نقش برایم
 استرس آور بود

نیکا افکاری، بازیگر نقش »بل« یا همان دلبر معروف در این نمایش 
است. او که اولین تجربه بازیگری خود را در این نمایش کسب می کند از 

سختی های بازیگری و حضورش بر صحنه نمایش می گوید.

خانم افکاری! نمایش موزیکال »دیو و دلبر« اولین تجربه 
حرفه ای شما در عرصه بازیگری به حساب می آید. این که به 
عنوان اولین کار توانستید نقش اول این نمایش را از آن خود 
کنید و چنین نقش ســختی را ایفا کنید موفقیت بزرگی به 
حساب می آید. چگونه به این کار پیوستید و نقطه شروع این 

همکاری کجا بود؟
نقش »بل« در نمایش موزیکال »دیو و ودلبر« اولین تجربه بازیگری 
من محسوب می شود و تا پیش از این تجربه حضور در هیچ اثر نمایشی 
را نداشــتم و تنها در زمینه موســیقی کار کرده بودم. مادر من نازی 
بخشــایش، که نوازنده هارپ و پیانو است واسطه آشنایی من با بهزاد 
عبدی شــد. درواقع، مادرم فیلم هایی از آواز خوانــدن من را به آقای 
عبدی نشان داده بود و چند ماه بعد از آن ماجرا با من برای حضور در 
نمایش دیو و دلبر تماس گرفتند. مــن از حدود ده ماه پیش به جمع 
بازیگران این اثر اضافه شــدم. باید بگویم که روند اجرای نقش برایم 
بسیار استرس آور بود. اما همه عوامل کار در این راه به من کمک کردند. 

تجربه همزمان خوانندگــی و بازیگری می تواند بازیگر را 
با چالش های بســیاری مواجه کند. آن هم برای شما که هم 
اولین تجربه تان اســت و هم بار اصلی نمایش بر دوش شما 
است و داستان حول محور کاراکتری می گردد که شما ایفاگر 
آن هستید. خودتان ســطح بازی خودتان را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ پس از اجرا از کار خود راضی هستید؟ 
من خودم نمی توانم درباره سطح بازیگری ام نظر دهم و بگویم که 
از کار خود راضی هستم یا نه. اما وقتی به مسیری که طی کردم نگاه 
می کنم، می فهمم که بسیار پیشرفت داشته ام و به هیچ وجه شبیه روز 
اولی که وارد کار شدم بازی نمی کنم. از روز اول تالش من این بود که 
روش و شیوه مخصوص به خودم را برای بازیگری ام پیدا کنم و این گونه 
نباشــد که مردم از بیرون به من نگاه کنند و بگویند که نیکا افکاری 
چه قدر بد بازی می کند. خوشبختانه در این اثر همکارانی داشتم که 
مدام به من روحیه می دادند و باعث می شدند که بتوانم با خودم کنار 
آمده و ضعف هایم را برطرف کنــم. اگر این روحیه همدلی بازیگران و 
عوامل کار نبود قطعا روند رسیدن به نقش برایم به مراتب سخت  تر از 
امروز می شد. این روزها هم برای هر اجرا سعی می کنم که با همه توان و 

انرژی خود ظاهر شوم و امیدوارم که مردم کارم را دوست داشته باشند.

فرزند خانواده ای هنرمند بودن همواره می تواند مزایایی 
را با خود به همراه داشته باشد. مثل این که از کودکی با هنر 
مانوس می شوید و یا همین طور که خودتان هم اشاره کردید 
باب آشنایی با دیگر هنرمندان و قدم برداشتن در عرصه هنر 
با سهولت بیشتری صورت می پذیرد. اما از طرفی معایبی را هم 
با خود می آورد مثال هنرمند ممکن است اغلب زیر سایه نام 
والدین خود بماند. دختر علیرضا افکاری و نازی بخشایش بودن 

در مسیر هنری شما چگونه تاثیرگذاری می کند؟
من بابت داشتن پدر و مادری هنرمند بسیار خوش شانس بوده ام. در 
دوران کودکی مادرم هر هفته من را به کالس آواز می برد و پیگیری او 
باعث شد که من طی کردن این مسیر برایم کمی آسان شود. در خانه ما 
همواره روح موسیقی جریان داشت و این ماجرا باعث شد که من از ابتدا 
با ساز، موسیقی و آواز مانوس باشم. وقتی هم که نمایش »دیو و دلبر« به 
من پیشنهاد شد مادر و پدرم هر دو از این بابت بسیار خوشحال شدند. 
باید بگویم که من تنها هفده سال دارم و تمرینات نمایش با امتحانات 
آخر ترم هنرستان من مصادف شده بود و این جریان برایم چالش های 
بسیاری را ایجاد کرده بود. اما والدینم در این مسیر از من بسیار حمایت 
کردند. حتی مادرم هر شب به هنگام اجرای این نمایش در تاالر حاضر 

می شود و کار من را می بیند و حضورش برایم مایه دلگرمی است.

به دلیل شرایط و قوانینی که در کشور ما حاکم است. شما 
به عنوان یک هنرمند خانم موظف هستید که هنگام اجرای 
قطعات موسیقی همخوان داشته باشید. این موضوع درباره 
نمایش »دیو و دلبر« هم صدق می کند و هر شب با همخوان بر 
صحنه حاضر می شوید در حالی که آقای حمید حامی که پارتنر 
شما در این نمایش هستند به صورت تک خوان اجرا می کنند. 

این ماجرا برای شما چالشی ایجاد می کند؟
بله، من در این نمایــش همخوان دارم و فکــر می کنم دختری که 
همخوان من در این نمایش است بسیار فداکاری می کند. من از این بابت 
ناراحت هستم و این شــرایط برای هر دو ما کار را سخت می کند. چون 
دست خواننده هنگام اجرای سولو همواره بازتر است و امکان بداهه پردازی 
دارد یا می تواند اجرایش را یک میزان جلو و عقب کند. این کار ما را سخت 
می کند ولی درنهایت همین که روی صحنه حاضر می شویم را هم باید 
به فال نیک گرفت. بازیگری هیچ گاه در ذهن من نبود و همواره خودم را 
خواننده می دیدم. اما بعد از حضور در این موزیکال به بازیگری و نمایش 
موزیکال نیز جذب شدم. اما عالقه اصلی من اپرا است و دوست دارم در آن 
فضا موسیقی کالسیک بخوانم. فکر می کنم روی صحنه بودن اعتیادآور 
است و وقتی یک بار تجربه اش می کنی دیگر دوست داری به هر بهانه ای 

که شده دوباره روی صحنه بروی.


