
محسن کیایی بازیگر طنز در گفت وگو با »سالمت« مطرح کرد

طنزراانتخابكردمچونمردمراميخنداند

: آقای کیایی! ژانر طنز برای شما چه 
جذابیتی دارد که حضور پررنگ تری در آن دارید؟

عموما ما ژانرهای زیادی در سینما داریم که همه آنها 
در دنیا کار می شوند و مخاطب بر اساس عالقه مندی 
به ژانر خود به تماشای فیلم ها می نشیند. متاسفانه 
در کشور ما این ژانرها مهجور واقع شده اند و به 
همین دلیل سینمای ما به دو ژانر اجتماعی و کمدی 
خالصه شده است. البته در این میان گاهی فیلم های 
ورزشی، سیاسی و اکشن هم ساخته می شوند اما 
معموال بازیگران ناگزیر مجبور هستند در این دو 
ژانر کمدی و اجتماعی بازی کنند. بازی در ژانر 
طنز کار ساده ای نیست، به این دلیل که ایجاد 
موقعیت های کمدی که از طریق آنها بتوانیم تماشاگر 
ایرانی را که خیلی سخت می خندد، بخندانیم، کار 
بسیار سختی است. شروع فعالیت من با یکی- دو 
کار کمدی بوده و به همین دلیل در این ژانر قرار 
گرفتم اما تالش می کنم تا ژانرهای متفاوت را 
تجربه کنم، در عین حالی که به ژانر طنز عالقه 
زیادی دارم. من کار طنز را انتخاب کردم چون 
حال مردم را خوب می کند و در شرایط فعلی به 
دلیل گرفتاری های اجتماعی، اقتصادی که مردم ما 
با آنها دست و پنجه نرم می کنند، حداقل شاید یک 
ساعت خنداندن مردم بتواند آنها را یک ساعت 
از فکر کردن به مشکالت دور کند و کار مقدس 
و خوبی باشد. به همین دلیل سعی می کنم سالی 
یک یا دو فیلم کمدی داشته باشم، بلکه بتوانم از 

این راه به مردم کشورم کمک کنم.
: تعریف شما از طنز چیست؟ آیا طنز 
فقط برای خنداندن مردم است یا رسالت دیگری 

هم دارد؟
وجه اصلی سینما، وجه سرگرمی است و اساسا 
سینما بر اساس سرگرمی به وجود آمد و تمامی 
افرادی که کار سینما می کنند باید به این وجه 
اصلی؛ یعنی سرگرمی بپردازند. از طرف دیگر، شما 
نمی توانید هجو بسازید و فیلمی بسازید که عموما 
حرفی برای گفتن نداشته باشد. اتفاقا می توان خیلی 
از حرف هایی که گزنده تر هست و در فیلم های 
اجتماعی مجالی برای بیانشان نیست را در قالب 
فیلم های کمدی راحت تر بیان کرد. من و برادرم 
در کارهای کمدی تالش می کنیم حداقل فیلم هایی 
بسازیم که حرفی برای گفتن داشته باشند. از »بارکد« 
گرفته که راجع به مسائل جوانان اعم از بیکاری 

و... است تا »مطرب« که 
از قشری از آدم ها صحبت 

می کند که سال هاست گوشه خانه 
نشسته اند و نمی توانند آن طور که قبال 

فعالیت می کردند، عمل کنند یا »خط ویژه« 
که در رابطه با آقازاده ها و رانت خواری 
بود که در فضای اقتصادی ما وجود دارد. 

تمام تالش ما بر این است که اگر 
هم فیلمی می سازیم که مقداری 

فضای کمدی دارد، حداقل 
گفتن  برای  حرفی 

و  باشد  داشته 
صرفا دنبال 

مردم  خنداندن 
نیستیم و دوست داریم 

حرف های اجتماعی را در 
قالب و زبان کمدی بزنیم.

: فکر می کنید سینمای 
کمدی تا چه حد توانسته مخاطب امروز 
را که با انواع نامالیمات اجتماعی و 

اقتصادی مواجه است، بخنداند؟
سینمای ما مشکالت زیادی دارد و دقیقا مثل 
بخش های دیگر جامعه از جمله فضای اقتصادی، 
اجتماعی و هنری است. درواقع این بخش ها به هم 
متصل هستند؛ کار کمدی خیلی سخت است و 
باید کیفیت باالیی داشته باشد، درعین اینکه حتی 
نمی توانی با تمامی اقشار جامعه شوخی بکنی، کار 
ساده ای نیست؛ ما با اصناف و قومیت ها و مسائل 
سیاسی و جنسی نمی توانیم شوخی کنیم. آنهایی که 
کار طنز می کنند از خودگذشتگی می کنند تا مردم 
را شاد کنند و ما وقتی می بینیم اقبال و نظر مردم 
بیشتر به فیلم های کمدی است و این فیلم ها را دنبال 
می کنند، مشتاق تولید این فیلم ها می شویم. 1/5 سال 
قبل فیلم »چهارراه استانبول« را ساختیم که در مورد 
ریزش »پالسکو« بود اما آنطور که فکر می کردیم 
نفروخت، در صورتی که فیلم باکیفیتی بود و فضا 

و بازیگران خوبی داشت؛ 
به این دلیل که مردم دیگر از 
دیدن غم و غصه فراری شده اند و 
در طول روز فشارهای زیادی را تحمل 
می کنند و می خواهند اگر یک ساعت هم 
با خانواده به تماشای فیلم می نشینند از 
این مسائل فارغ شوند، اگر قرار باشد 
شکلی  این  درگیری های  هم  آنجا 
باشند، ترجیح می دهند  داشته 
مخاطب فیلم نباشند، همان 
اتفاق  این  که  طور 
»چهارراه  برای 

استانبول« 

افتاد اما »مطرب« 
اینکه فضای  دلیل  به 
شادی دارد و در مورد قشری 
از آدم ها صحبت می کند که تا به 
حال در موردشان صحبت نشده مورد 

استقبال قرار گرفته است.
: عده ای می گویند سینمای طنز 
ما امروز آلوده به سخنان مبتذل است و برای 
سنین کودک و نوجوان مناسب نیست، به نظر شما 
فیلم های طنز هم باید رده بندی سنی داشته باشند؟
همه ما در گوشی های شخصی خودمان لطیفه و 
کلیپ های بی تربیتی داریم، حتی وقتی دو دوست 
با هم صحبت می کنند، شوخی های بی ادبی می کنند 
و در کوچه و خیابان شاهد این اتفاق هستیم و 
وقتی می خواهیم همین محاورات را در سینما نشان 
بدهیم، همه گارد می گیرند و نمی دانم به چه دلیل! 
در تمام دنیا ژانری وجود دارد به نام »کمدی های 
جنسی« و برخی آدم ها که دوست دارند تماشاگر 
آنها می شوند اما مشکل ما این است که فیلم های ما 
رده بندی سنی ندارد و مثل جشنواره فجر است که 
فیلم انیمیشن و جدی و... کنار هم داوری می شود. 
این موضوع اشتباه است، به این دلیل که شاید عده ای 
دوست داشته باشند فیلمی تماشا کنند که در آن 

شوخی های جنسی می کنند و این سلیقه آنهاست 
اما اینکه تمامی فیلم های کمدی ما تبدیل به فیلمی 
شود که در آن شوخی های جنسی می شود را هم 
قبول ندارم و اگر ما توانایی به وجود آوردن یک 
موقعیت کمدی را نداریم که تماشاگر را بخنداند، 
نشان دهنده ضعف ماست. شما در فیلم »بارکد« 
هیچ شوخی جنسی نمی بینید و شوخی ها، اغلب 
شوخی موقعیت است اما برخی آدم ها  دوست 
دارند کمدی جنسی بسازند و بعضی هم دوست 
دارند این کمدی جنسی را تماشا کنند. به طور 
نمونه همه در مورد فیلم »رحمان 1400« می گفتند 
فضای این فیلم پر از شوخی های جنسی است 
ولی 23 میلیارد در بیش از یک ماه فروخت و اگر 
فیلم را برنمی داشتند فروش بیشتری داشت. این 
عده که تماشاگر این قبیل فیلم ها هستند، از میان 
همین مردم هستند و نمی توانیم بگوییم با تماشای 
این فیلم ها سطح شعور و سواد مردم پایین می آید. 
مردم خسته هستند و اصال دوست دارند شوخی 
جنسی بشنوند، همان طور که 90 درصد شوخی ها 
و لطیفه های ما جنسی است ولی وقتی به سینما 
می رود، بد می شود و همه در مورد آن حرف 
می زنند. من می گویم اگر رده بندی سنی شود، 
چه ایرادی دارد؟ به طور نمونه بگویند تماشای 
»رحمان 1400« برای 16 سال به باال مجاز است و 
کسی هم که دوست ندارد شوخی جنسی در سینما 
را تماشا کند، به تماشای این قبیل فیلم ها ننشیند.

: در رابطه با فیلم »مطرب« دو نگاه 
متفاوت وجود دارد؛ عده ای فیلم را پسندیدند 
و عده ای به دلشان ننشست و نقدهایی به فیلم 
داشتند. تا چه میزان این نقدها را منصفانه می دانید؟
من هیچ مشکلی با نقد ندارم و می گویم همیشه 
یک جامعه آماری وجود دارد و بر اساس همین 
جامعه مشخص می شود فیلم موفق بوده یا نبوده؛ 
من  پیام هایم را نگاه می کنم؛ 97 درصد آدم ها از این 
فیلم راضی هستند که از اقشار مختلف جامعه اند. 
برای 5 درصدی که فیلم را دوست نداشتند هم 
احترام قائل هستم و به نظرم وقتی فیلمی بسازید 
که 95 درصد از آن راضی بوده اند، شاهکار کرده اید. 
هنر سلیقه ای است و ممکن است سلیقه آدم ها به 
فیلمی که ساخته ایم، نخورد اما وقتی اغلب آدم ها 
نسبت به فیلم بازخورد مثبت داده و فروش فیلم 
خوب بوده و  اقشار مختلف بیننده آن بوده؛ از 

آدم های مذهبی تا دکتر و مهندس و... می گویند 
فیلم را دوست داشته اند، خدا را شکر می کنم که 
حداکثر توانمان را گذاشته و در این فضا فیلم تولید 

کرده و بازخورد زیادی از آن گرفته ایم. 
: به نظر می رسد در سال های اخیر 
اغلب افراد اعم از بازیگران و مخاطبان آنها 
بیشتر جذب فیلم های طنز شده اند. به نظر شما 

همین طور است؟
من فکر می کنم این طور نیست و ما در ژانر طنز، 
بازیگران کمتری داریم و اگر بخواهیم تعداد این افراد 
را بشماریم، به اندازه انگشتان دست هم نمی رسد.

: منظورم تعداد بازیگران نیست، به طور 
نمونه »پرویز پرستویی« به نسبت قبل حضور 

پررنگ تری در ژانر طنز دارد.
اینکه یک بازیگر تالش کند در دو ژانر فعالیت 
کند، مثل آقای »پرستویی« که از ابتدا هم »لیلی با 
من است« و »مارمولک« را در کارنامه هنری خود 
دارد و کنارش فیلم های جدی زیادی هم بازی 
کرده، نشان دهنده قدرت بازیگری است. درواقع 
بیانگر این موضوع است که ایشان بازیگری است 
که پهنای بازی او زیاد است و در هر ژانری بازی 
کند، موفق می شود. این موضوع در مورد این 
بازیگر صدق می کند اما هر کسی این توانایی را 
ندارد. اتفاقا به نظرم در فضای سینمای ما منظور 
آدم های سینمایی است و نه مردم، ارزشی برای 
فیلم های کمدی قائل نمی شوند. ما در جشنواره ها 
می بینیم که هیچ بازیگری برای بازی در فیلم کمدی 
جایزه و سیمرغ نگرفته و هر کس جایزه ای گرفته 
برای بازی در نقش های جدی بوده و حتی »سعید 
آقاخانی« که یک بازیگر طنز است اگر سیمرغ 
گرفته برای فیلمی تلخ گرفته و این نشان دهنده 
این موضوع است که اصال فضای حرف های ما 
فیلم های کمدی را قبول ندارد و این اتفاق بدی 
است. اگر ما بتوانیم به فیلم های کمدی بها بدهیم 
سطح فیلم ها باال می رود. چنانچه یک بازیگر به 
خاطر فیلم کمدی جایزه بگیرد در این ژانر هم 
تالش می کند چون مطمئن می شود کار او دیده 
می شود و تالش نمی کند فقط در فیلم های تلخ 
جدی بازی کند که خیلی مورد عالقه مردم هم 
نیستند و فقط به فکر جایزه گرفتن باشد. این 
مشکل اساسی ماست و به همین دلیل فیلم های 
کمدی ما پیشرفت نمی کند چرا که ارزشی برای 

فیلم های کمدی قائل نمی شوند و بهایی به این 
فیلم ها نمی دهند. شما نمی توانید حتی اسمی از 
یک کارگردان ببرید که به خاطر فیلم کمدی جایزه 
گرفته باشد و تمام فیلم هایی که جایزه گرفته اند، 
فیلم های جدی هستند و این موضوع باعث ضعف 
و عدم پیشرفت ماست. اتفاقا بازیگرهای کمدی 
ما در حال رفتن به سمت بازی در فیلم های جدی 
هستند. »سعید آقاخانی«، بازیگر کمدی است اما 
سالی یکی- دو بار فیلم جدی بازی می کند یا »رضا 
عطاران« و »جواد عزتی« که از بازیگران خوب 
کمدی هستند، در سال یکی- دو بار فیلم جدی 
بازی می کنند، حتی من که بازیگر کمدی هستم، 
به این فکر می کنم که اگر فیلم جدی بازی کنم 
بیشتر مورد توجه منتقدان و داورها قرار می گیرم. 
البته اشکالی ندارد که در هر دو ژانر بازی کنیم 
اما اینکه تو را مجبور کنند فیلم تلخ بازی کنی یا 
فیلم هایی که بین مردم پسندیده نیست و دوستش 

ندارند از مشکل های اساسی ماست.
: از فضای سواالت سینمایی خارج 
شویم. دوست دارم کمی راجع به روحیات 
آدم  ذاتا  آیا  بگویید.  برایمان  شخصی  تان 

شوخ طبعی هستید؟
من آدم جدی و تنبلی هستم اما در محیط های جمعی 
که قرار می گیرم به دلیل نوع شخصیتم عموما کمدی 
دارم و با اطرافیان شوخی می کنم. در مجموع در 
طول روز این اتفاق در ساعت های کمی می افتد 
و بیشتر آدمی آرام، تنبل و خیلی جدی ای هستم.

: در این روزها که هم با هوای آلوده 
مواجه هستیم و هم به دلیل مشکالت اجتماعی 
استرس زیادی تحمل می کنیم، چطور مراقب 

سالمتتان هستید؟ 
همسر من تمام تالشش را می کند تا از نظر تغذیه 
و فضای خانه محیط سالمی ایجاد کند، به این دلیل 
که ما دختر کوچکی هم داریم اما واقعا نمی شود در 
این هوا زندگی کرد و من اگر نوع کارم به صورتی 
بود که مجبور نبودم در تهران زندگی کنم، اینجا 
نمی ماندم. واقعا شرایط زندگی در تهران برای 
زندگی آدم ها سالم نیست، به خصوص برای بچه ها 
و سالمندان. با این شرایط ناجوری که وجود دارد 
به نظرم زندگی در این شهر کار اشتباهی است 
ولی برخی شغل ها هستند که نمی توان به واسطه 
آنها از تهران رفت، مثل شغل من. اگر ما از تهران 
برویم از شغلمان دور می شویم و خیلی سخت 
است. پس در همین شرایط تالش می کنیم جوری 

زندگی کنیم که آسیب کمتری ببینیم.
: اهل رژیم غذایی هستید؟

بله، من به دلیل اینکه وزنم باال می رود، عموما در 
طول سال هر 6 ماه رژیم دارم.

: ورزش چطور؟
شرایط کار کردن ما به صورتی است که وقت 
آزاد زیادی نداریم. زمانی که کار می کنیم و سر 
فیلمبرداری هستیم، اصال فرصت ورزش نداریم و 
دیروقت به منزل می رویم. به حدی خسته هستیم 
که اگر بخواهیم ورزش کنیم هم چیزی از ما باقی 
نمی ماند و فرصت رسیدگی به خانواده را نداریم 
اما زمانی که سر کار نباشم تمام تالشم را می کنم 

تا به ورزش برسم.
: در آخر چه پیامی برای خوانندگان 

»سالمت« دارید؟
فقط می گویم خیلی از مسائل دست خود ماست 
و برای سالم زندگی کردن خودمان هم باید تالش 
کنیم. ما به این دلیل که در جامعه با اتفاقات زیادی 
مواجه هستیم خودمان را رها کرده ایم و شب ها 
که به منزل می رویم اعصابمان خرد است. هرچه 
دلمان بخواهد می خوریم، فشار مالی و چک داریم، 
هر کاری دلمان بخواهد می کنیم و اینها به نظر من 
اشتباه است. پله پله این موارد به تنهایی روی آدم ها 
اثر می گذارند و فکر می کنم بهتر است کمی به 
فکر خودمان باشیم و به خودمان برسیم تا اتفاقات 

بهتری برایمان بیفتد.

در سال های  ایرانی  کارگردان های 
اخیر سعی می کنند آثار طنز بیشتری 
تولید کنند و به نظر می رسد دلیل این 
موضوع گرایش بیشتر مخاطبان سینما 
به ژانر طنز نسبت به ژانرهای دیگر باشد. واقعیت این 
است که امروز جامعه ایران با انواع و اقسام نامالیمات 
اقتصادی و اجتماعی مواجه است و مخاطب ایرانی 
در دنیای سینما و سرگرمی دیگر دنبال آنچه در محیط 
زندگی روزانه با آن روبرو است، نمی گردد. به سینما 
می رود تا یک ساعت هم شده بخندد و لحظات شادی 
را تجربه کند اما به راستی سینمای طنز ما سالم است؟ 
فضای درستی از طنز را پیش چشم مخاطب به تصویر 
می کشد؟ یا طنز ما آلوده به هجو و ابتذال است؟ 
»محسن کیایی«، یکی از بازیگرانی است که در حیطه 
طنز حضور درخشانی داشته، به طوری که بازی او 
مورد تحسین و استقبال مخاطبان بسیاری است. او با 
بازی در »بعد از ظهر سگی« به کارگردانی برادرش 
»مصطفی کیایی« در سال 88 وارد سینما شد و بعد از 
آن در آثاری مثل »خط ویژه«، »بارکد«، »لونه زنبور«، 
»چهارراه استانبول« و... بازی کرد. تازه ترین بازی او 
در فیلم »مطرب« این روزها در مرحله اکران قرار دارد، 
فیلمی که تاکنون بازخورد و فروش خوبی داشته و 
توانسته مخاطبان ایرانی را به سالن های سینما بکشاند. 
گفت وگوی جذاب »سالمت« را با این بازیگر بااخالق 

و موفق سینمای طنز بخوانید.
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