شفيع آقامحمديان:

سينما بايد نقش
اساسي در
حمايت از کاالي
ايراني داشته باشد

کارگردان سينما و مديرعامل سابق مرکز گسترش سينماي مستند و تجربي در پي
نامگذاري سال  ۹۶به عنوان «حمايت از کاالي ايراني» گفت :آثار سينمايي ما بايد در
اليه هاي دروني شان مردم را تشويق و ترغيب به حمايت از کاالهاي ايراني کرده و آن
ها را از خريد کاالهاي خارجي منع کنند در صورتي که متأسفانه در بسياري از مواقع
روندي معکوس را شاهد هستيم!
شفيع آقامحمديان در گفتگو با خبرنگار سينماپرس افزود :يکي از نکات مهمي که مديران
و مسئوالن فرهنگي و سينمايي به آن توجهي ندارند اين است که رويکرد آثار سينمايي
ما نبايد ترويج زندگي هاي لوکس و شاهانه باشد اما اسفا که مدت زمان مديدي است
سينما و تلويزيون ما سرشار از فيلم ها و سريال هايي شده که زندگي لوکس را ترويج
مي دهند و اين اتفاق بسيار ناراحت کننده و دردآور است.

هنري
» گفتگو

وي ادامه داد :ما بايد در آثار سينمايي و تلويزيوني مان مردم را به اين باور برسانيم که
توليدات داخلي بسيار بهتر از توليدات خارجي هستند و حتي اگر کيفيت برخي از لوازم
ضروري زندگي کمي هم از کاالهاي خارجي پايين تر است باز هم ما بايد از کاالي ايراني
حمايت کنيم تا به اين وسيله از کارگران و مردمي حمايت کنيم که زندگي شان وابسته به
صنعت ملي است.آقامحمديان تصريح کرد :امروزه نياز به حضور مديراني در سينما داريم که
استراتژي شان حمايت از ايران و ايراني باشد .مسئوالن فرهنگي بايد درست انتخاب شوند
تا ما ديگر شاهد تبليغ و ترويج سبک زندگي غربي در سينما و تلويزيون مان نباشيم .بنده
با يقين عرض مي کنم که بالشک معضل اصلي ما مسئوالن و سياستگذاران کالن فرهنگي
هستند که با بي توجهي هاي مفرط شان ما را به اين ورطه خطرناک کشيده اند و هيچ
تالشي براي تغيير نگرش خود و ترغيب مردم براي حمايت از کاالهاي ايراني ندارند.

نگاه »

جنبش پشيمان ها!

»
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گفتگو با حسين زماني بازيگر سينما و تلويزيون؛

پزشک سريال هاي تلويزيوني

پرويز فالحي پور:

س ها
در سينماي ايران راه براي چاپلو 
باز است
به گزارش خبرگزاري ميزان ،پرويز فالحي پور بازيگر سينما ،تئاتر
و تلويزيون درباره مشکالت باندبازي و وجود رابطه در سينما گفت:
«هميشه رابطه ها در سينما بد نيست .رابطه از نوع خوبش اص ً
ال بد
نيست زيرا هرکس مي خواهد با کسي کار کند که با وي همفکري
بهتري داشته باشد».
او در همين راستا رابطه بد در سينما را اين گونه شرح داد« :البته رابطه
بد هم در سينما وجود دارد .به فرض مثال کارگردان يک اثر سينمايي
دوست دارد با من به عنوان بازيگرش همکاري داشته باشد اما برخي
عوامل به هر طريقي جلوي اين ارتباط را مي گيرند تا آن شخصي را
که خودشان دوست دارند وارد بازي کنند .اين نمونه واضح رابطه بد در
سينماي ايران است که من هم بارها با آن برخورد داشته ام و اتفاقي
است که هنوز هم به شدت در سينما وجود دارد».
بازيگر سريال «شهرزاد» ،وجود رابطه مناسب بين بازيگر و کارگردان
را الزم دانست و افزود« :البي و باندبازي به شدت براي سينما ضربه
زننده است .اگر نه باالخره هر کارگرداني رابطه خوبي با بازيگراني دارد
و مي داند که آن بازيگر وقتي در کار باشد کار را جلو برده و باري را
از دوش کارگردان بر مي دارد .تعامل بين بازيگر و کارگردان به شدت
مهم است زيرا در نقطه مقابل بارها ديده ايم که کارگردان و بازيگر با
يکديگر به مشکل مي خورند و کار کام ً
ال متوقف مي شود».
وي قضاوت کورکورانه را عامل منفي عوامل سينماي ايران خواند و تاکيد
کرد« :در سينماي ايران هنوز انتخاب بازيگر حرفه اي نشده و همه
چيز بر حسب سليقه هاي شخصي رقم مي خورد .ما هنوز قضاوتمان
در سينما بر اساس بازي شخص نيست بلکه خود شخص را قضاوت
مي کنند .مث ً
ال يک بار اتفاق عجيبي براي من افتاد .کارگرداني به من
گفت دستمزد تو چقدر است ،زيرا مي خواست براي يکي از نقش ها با
من کار کند .من گفتم چرا اين انتخاب را انجام ندادي و آن کارگردان
گفت به من گفتند که دستمزد تو نجومي است .اين قضيه نشان
مي دهد که پشت پرده سينما اتفاقات نه چندان خوشايندي در حال
روي دادن است که ما را از سينماي حرفه اي به شدت دور مي کند ».او
در همين راستا ادامه داد« :هنوز براي ما اين قضيه جا نيفتاده که وقتي
مسئوليتي به ما سپرده مي شود بر اساس مالک هاي استاندارد ،آن کار
را انجام دهيم .متاسفانه در سينماي ايران جا براي کساني که چاپلوس
هستند باز تر است .اين اتفاق فاجعه سينماي ايران است».
بازيگر سريال «مرد هزار چهره» ،رک نبودن افراد را مشکلي عمده
خواند و اضافه کرد« :کاش ما ياد بگيريم در سينما حرفمان را روبه رو
بزنيم و پشت سر يکديگر حرف نزنيم .ما هميشه فکر مي کنيم خودمان
لياقت مان بسيار بيشتر از همه است و به هر طريقي مي خواهيم با زير

آب زدن ديگران جايگاهي را به دست آوريم .هميشه فکر مي کنيم
کسي که در قله ايستاده با پول و پارتي به آنجا رسيده و يک بار به
خودمان نگاه نمي کنيم که شايد مشکل از ما باشد».
او واقع بيني را الزمه هر بازيگر اعالم کرد و افزود« :از نظر من اين نگاه
بايد عوض شود .هم آن کسي که انتخاب بازيگر مي کند بايد سليقه را
کنار بگذارد و بازيگر بايد جايگاه واقعي خود را بشناسد .من کنار برخي
که مي نشينم از پارتي حرف مي زنند اما هيچ وقت از عدم توانايي و
دانش خود چيزي نمي گويند».
او دليل نبود خود در سينما را اينگونه توصيف کرد« :من تا به حال
در سينما بازي نکرده ام .واقعا نمي دانم چرا کارگردانان سينما اص ً
ال
تلويزيون نگاه نمي کنند .نمي دانم کارگردانان سينما انتخاب هايشان بر
چه اساسي است؟ کارگردانان سينما خيلي کم به تئاتر مي روند و همين
عاملي شده تا بسياري از پتانسيل هاي بازيگري حرام شوند .بسياري از
بازيگران بزرگ ما در تئاتر هيچ گاه ديده نمي شوند».
بازيگر سريال «شب دهم» در همين زمينه اذعان کرد« :البته براي من
ديگر سينما رفتن مهم نيست زيرا من کارم را مي کنم و به قول معروف
بيکار نمي مانم و روزي ام را از جاي ديگر به دست مي آورم .من طي
اين همه سال به اندازه انگشت هاي يک دست هم پيشنهاد نداشتم و
يک بار هم که پيشنهاد بسيار خوبي داشتم کار شهرزاد آغاز شد».
فالحي پور ،رفع مشکالت مالي را يکي از بزرگترين دغدغه هاي هر
بازيگري خواند و اشاره کرد« :من فکر مي کنم براي بازيگري که همواره
در حال تالش ،جستجو و کند و کاو است تا وقتي که به يک قله نرسد
هيچ احساس آرامشي وجود ندارد .ما زماني احساس آرامش مي کنيم
که از لحاظ مالي تامين باشيم و زماني مي توانيم تامين باشيم که به
قله رسيده باشيم .به عنوان مثال شهاب حسيني در سن بسيار خوبي
به قله رسيده است .مث ً
ال خسرو شکيبايي در پنجاه سالگي به قله رسيد
و باالخره هرکس روزي به آن قله خواهد رسيد .اين را بدانيم که همه
بازيگران در راه اين قله هستند زيرا در آن مکان نتيجه کار خود از
لحاظ مالي و هنري را خواهند ديد».
وي عامل اصلي موفقيت هر بازيگر را شخصيتش دانست و ادامه داد:
«نقش ها مي آيند و مي روند و بازيگر همچنان به کار خود ادامه
مي دهد .خود من بسيار نقش ها را ايفا کرده ام اما شايد دو يا سه
نقش ماندگار در ذهن مردم داشته ام که از آن اسم مي برند اما خود
شخصيت يک بازيگر است که او را جاودانه مي کند».
فالحي پور با اشاره به مشکالتي که کشورهاي غربي براي ايران ايجاد
مي کنند افزود« :من زياد دغدغه سياسي ندارم اما حکومت حاکم بر
کشورمان را کام ً
ال قبول دارم و فکر مي کنم که مسئولين کشور دلسوز
اين مردم هستند .من احساس مي کنم اگر دشمني ها و کشورهاي
ديگر اجازه دهند ايران در آينده کشوري مترقي خواهد بود».
او اظهار نظرات بي مورد سياسي را نقد کرد و ادامه داد« :متاسفانه
ما ايراني ها کم صبر هستيم و با اينکه از سياست سر در نمي آوريم
اصرار داريم همواره در مورد سياست نظر بدهيم و عمدا ً خود را سياسي
قلمداد کنيم .من به رهبر کشور و رئيس جمهورم اعتقاد و ايمان دارم
و همواره در کنار ايشان به مردمم خدمت مي کنم .قضاوت کردن در
مورد مسائل سياسي اص ً
ال ساده نيست .به عنوان مثال مطمئن باشيد
حضور مدافعان حرم در سوريه دليل بزرگ و قابل ارزشي دارد و
نمي توان به سادگي در مورد اين عزيزان نظرات شتاب زده داد».

»

ناهيد جعفرپور کامي
اشاره:
خيلي از بازيگران در دوران کاري خود بيشتر در قالب
يک نقش ثابت براي مخاطبان شناخته شده و توانسته
اند از اين طريق به شهرت و محبوبيت برسند .حسين
زماني نيز از زمره اين بازيگران است که ايفاگر نقش
پزشکان و ماموران نيروي انتظامي پليس است .وي سابقه
حضور در جبهه و دوران دفاع مقدس را دارد و از اهدا
کنندگان باسابقه خون است .وي تا به حال بيش از  149بار
اهداي خون کرده است .در سريال هايي چون "دودکش"،
"بچه هاي نسبتاً بد"" ،خروس"" ،دزد و پليس"" ،ستايش"،
""بزنگاه"" ،تا ثريا"" ،دردسرهاي عظيم"" ،سه دنگ
سه دنگ"" ،تنهايي ليال" و ...به ايفاي نقش پرداخته است.
با وي درباره دوران کاري و نقش هايش گفتگويي انجام
داده ايم که با هم مي خوانيم؛
* شما کارنامه متنوعي داريد و با کارگردان هاي
بزرگي کار کرده ايد .چه چيزي دليل اين پشتوانه
پربار شده است؟ چقدر شانس را در اين خصوص
دخيل مي دانيد؟
 شانس را دخيل نمي دانم اما داليلي مثل پسند کارگردان ها،جنس و نوع کار بازيگر در اين موضوع دخيل است .البته
مي توانيد بخشي از آن را به حساب شانس من هم
بگذاريد .شانس را فقط مربوط به اولين فيلم سينمايي
ام مي دانم .نمي گويم که در آن فيلم درخشيدم اما
توانستم خوب بازي کنم.
* اگر بخواهيم عامل معروف شدن را کنار بگذاريم،
عامل اصلي تان براي انتخاب نقش چيست؟
 معموال به سراغ نقش هايي مي روم که مطابق سليقهام باشد و حالم راخوب کنند .اينها عوامل اصلي هستند و
خيلي در بند بازي کردن در پروژه هاي مختلف به صرف
اينکه قرار باشد ديده شوند و معروفم کنند ،نيستم.
* با کدام يک از کارگردان هايي که تا به حال کار
کرده ايد احساس راحتي بيشتري داريد؟
 با کارگردان هاي مطرح و درجه يک زيادي همکاريداشته ام اما بايد از آقايان سعيد آقا خاني و رضا عطاران
به خاطر مهرباني شان تشکر کنم.
*اينروزهاکجاييد؟درکداميکازحيطههايتلويزيون
يا سينما يا تئاتر مشغول فعاليت هستيد؟
 در سينما که فعال خبري نيست .فعال مجموعه ايدر دست ندارم .به ديدن برنامه هاي تئاتري مي روم و
مشغول ديدن مي شوم.
* با اين حال شما به عنوان بازيگر تلويزيون شناخته
مي شويد نه تئاتري؛
 طبيعي است چون تئاتر فضاي خاص تري دارد وتماشاچيان آن هم محدودند اما تلويزيون وسعتي دارد
که همه را به تماشايش مي نشاند و ديده شدن در آن
امري طبيعي است.
* شما در فيلم سينمايي "بيست و يک روز بعد"
بازي کرده ايد .چطور فيلمي بود؟
 فيلمي به کارگرداني و نويسندگي سيد محمد رضاخردمندان و تهي ه کنندگي محمدرضا شفاه محصول سازمان
توسعه سينمايي سوره بود .اين فيلم علي رغم مورد توجه
قرار گرفتن در سي و پنجمين جشنواره فيلم فجر توسط
مردم و منتقدان اما از کسب جايزه محروم شد" .بيست و
يک روز بعد" اما در سي امين جشنواره فيلمهاي کودکان و
نوجوانان اصفهان درخشيد و موفق به کسب  ۷پروانه زرين

شد .به هر حال فيلمي بسيار موفق و خوب بود که در آن
نقش يک پزشک متخصص را بازي کردم.
* سوالي که پيش مي آيد اين است که به چه دليل
بيشتر نقش يک پزشک را بازي مي کنيد؟
 مهم ترين دليل که باعث مي شود کارگردان هاي مختلفبراي من نقش پزشک را انتخاب کنند اين است که در شغل
حرفه اي خودم بيش از سي سال تجربه خدمات درماني و
کارشناسي اتاق عمل را دارم و بازنشسته کادر درماني هستم
و به خوبي مي توانم اين نوع نقش ها را ايفاگر باشم.
* فکر مي کنيد مخاطبان ،شما را با کدام يک از
نقش هايتان مي شناسند و ياد دارند؟
 راستش را بخواهيد نمي دانم .نقش ها مثل گل هاييهستند که هر کدام بويي دارند ،حاال يکي بهتر و ديگري
بدتر و نمي توان فقط يکي شان را انتخاب کرد.
* شما در سريال "دردسرهاي عظيم" هم بازي کرديد.
ازنظرشماچطورسرياليبود؟فکرميکنيدمخاطبان
چقدر با اين سريال ارتباط برقرار کردند؟
ک نژاد
 سريال "دردسرهاي عظيم" به کارگرداني برزو ني پخش شد .دردسرهاي عظيم داستان مرد پولداري را روايت
ميکرد که بر اثر حادثهاي به جمع خانوادهاي که به لحاظ
مالي وضع متوسطي داشتند ،و همين باعث آغاز ماجراهايي
شد .سريال دردسرهاي عظيم اولين سريالي بود که برزو
ک نژاد براي تلويزيون کارگرداني کرد و فکر مي کنم
ني 
سريالي بود که خيلي مخاطبان را جذب کرد.
* حاال که به اين نقطه رسيديد مايل نيستيد
نقش هاي طنز را هم تجربه کنيد؟
 من بازيگرم نه کمدين و برايم فرقي نمي کند که چهنقشي را از من بخواهند بازي کنم.
* با آقاي سيروس مقدم چند تجربه خوب کاري
داشته ايد؟
 به جرأت مي توانم بگويم آقاي مقدم يکي از بهترين هايتلويزيون است و استادانه کارگرداني مي کند .انساني خوشرو،
مهربان و مودب است .در بحث هدايت بازيگران چون مديريت
خوبي دارد همه بازيگران از او حرف شنوي دارند.
* اوقات فراغت تان را چگونه مي گذرانيد؟
 اوقات فراغت من فقط کتاب خواندن ،فيلم ديدن،نمايش ديدن و در بين مردم بودن و با آنها ارتباط برقرار
کردن است .ما چنان آلوده اين حرفه شده ايم که جدا
از اين چارچوب نمي توانيم قدمي برداريم .عاشقانه به
کارم عشق مي ورزم .با مردم بودن و مطالعه و ورزش
سرم را گرم مي کنم و فکر مي کنم انسان تازه در

»

ما به پروژه هاي سينمايي راه پيدا نمي کنند و اين
حضور محدود است؟
 مهمترين دليل ،زبان است .ما هر کاري مي کنيم در کشورهايمختلف خارجي هستيم .در نتيجه در پروژه هايي که آنها دارند
معموال نقش هايي را به ما پيشنهاد مي دهند که با فرهنگ
اينجا مرتبط باشد .قيافه و فيزيک ما طوري است که هيچ وقت
نقش يک آمريکايي را نمي توانيم بازي کنيم.
* قطعا با بازيگران جوان همبازي بوده ايد .شما که
سالها خاک صحنه خورده ايد بگوييد کار با بازيگران
جوان چگونه است؟
 خيلي دوست دارم و ارتباط من با جوانان خيلي خوباست .بازيگران جوان به من نيرو و انرژي مي دهند.
* از تجربياتتان در اختيارشان مي گذاريد؟
 نمي دانم باور مي کنيد يا نه ،اما اين من هستم کهاز بازيگران جوان انرژي مي گيرم و هر زمان هم الزم
باشد تجربياتم را در اختيارشان مي گذارم .البته به شرط
اينکه خودشان هم بخواهند نه اينکه خودم را به آنها
تحميل کنم.
* از تجربه حضورتان در فضاي مجازي بگوييد؛
 دوست داشتم اصال اين شبکه ها وجود نداشتند .عالقهچنداني به فضاهاي مجازي ندارم و فعاليتم در اينستاگرام
هم به صورت روزانه است .البته اين شبکه ها فوايدي هم
دارند ولي شخصا عالقه اي ندارم .از طريق تلگرام نيز با

مهمت ريندليلکهباعثميشودکارگردانهايمختلفب رايمننقش
پزشکراانتخابکنندايناستکهدرشغلحرفهايخودمبيشازسيسال
تجربه خدمات درماني و کارشناسي اتاق عمل را دارم و بازنشسته کادر
درماني هستم و به خوبي مي توانم اين نوع نقش ها را ايفاگر باشم

اين سن احساس مي کند به پختگي رسيده است که
مي تواند هر نقشي را ارائه دهد اما شرايط طوري است که
به نظر مي رسد بخش اعظم کارها در رابطه هاست .يعني
انتخاب ها دست کارگردان نيست و تهيه کنندگان در
انتخاب بازيگر نقش عمده دارند چون در مسائل مالي
محدوديت و معذوريت دارند.
* به نظر شما چرا با وجود توانايي ،برخي بازيگران

دوستان خارج از کشور در ارتباط هستم .از طرفي در زمينه
کاري هم از اين راه ارتباط برقرار مي کنم .با اين اوصاف
سعي کرده ام چندان درگير اين مسائل نشوم.
* بسياري از هنرمندان به دليل مشکالتي که از
طرف برخي کاربران شبکه هاي اجتماعي برايشان
پيش آمده گله مندند .آيا شما هم با اين مشکالت
مواجه شده ايد؟

 من تا به حال مشکل خاصي نداشته ام .اما دوستاني راديده ام که دچار چنين مشکالتي شده اند .حاشيه اي در
زمينه کاري و زندگي من نبوده تا بستري براي پيش آمدن
مشکل به وجود بيايد .با اين حال به اين فکر مي کردم که
صفحه ام را ببندم و ديگر هيچ فعاليتي نداشته باشم چون
وابستگي چنداني به فضاي مجازي ندارم.
* از حرفه بازيگري چقدر احساس رضايت داريد؟
 بازيگري شغل سخت و دشواري است و در گرما و سرماساعت ها بايد منتظر آماده شدن فيلمبردار ماند .اما من
عاشقانه بازيگري را دوست دارم و بارها پيش آمده در حرفه
ام پيشنهاد خوب کاري داشته ام اما چون پيشنهاد بازي در
سينما و تلويزيون داشتم اين پيشنهاد را قبول نکردم.
* شما به عنوان بازيگري باسابقه و مورد احترام چقدر
سعي مي کنيد به سهم خودتان به فيلم ها کمک
کنيد تا کليت باکيفيت تري داشته باشند؟
 هميشه اين کار را مي کنم .اولين کاري که انجام مي دهمبه عنوان يک مخاطب عام به قصه و فيلمنامه نگاه مي کنم
و ايرادات آن را مي گويم و سعي مي کنم پيشنهادهايي
براي بهتر شدن فيلم ارائه دهم.
* با وجود اين مشکل کم کاري که برايتان پيش
آمده اگر بار ديگر متولد شويد آيا باز هم سراغ
اين حرفه مي آييد؟
 هميشه مي گويم اگر ده بار هم بميرم و زنده شوم بازهم بازيگري را به عنوان شغل انتخاب مي کنم.
* براي خيلي از بازيگران شهرت يک عامل جذب
کننده و خوشايند است .شما وقتي وارد اين حرفه
شديد چقدر به جنبه شهرت فکر مي کرديد؟
 من ک ًال به پديده هاي زندگي عاشقانه نگاه مي کنم.
بنابراين هيچ وقت به بازيگري از ديد شهرت يا ستاره شدن
نگاه نکردم و نمي کنم .مي خواهم بگويم فقط عشق به
بازيگري است که مرا در آن نگه داشته است.
* مطالعه و کسب دانش چقدر مي تواند يک بازيگر
را براي ارائه بهتر نقش هايش کمک کند؟
 سواد داشتن رکن مهم بازيگري است .کسي که بيسواد است نبايد به اين سو بيايد .متاسفانه من در حال
حاضر در نسل جديدي که وارد اين حرفه مي شوند شور
و عشق به اين حرفه را کمتر درونشان مي بينم و از آنها
مي خواهم که اين طوري وارد اين حرفه نشوند چون
بعدها ضررش را مي بينند.

بهرام افشاري ،بازيگر نقش بهتاش در پايتخت :5

بهترين لذت براي هنرمند ،براي نمره قبولي از مردم است
اشاره:
اگر مخاطب جدي تئاتر باشيد او را از سالها قبل
ميشناسيد و اگر اهل سينما هستيد ،درخشيدنش
را در فيلمهايي مثل «النتوري» و «کارگر ساده
نيازمنديم» ديدهايد و اگر نه ،او را در چند سريال
تلويزيوني ديده ايد و اخيرا بهرام افشاري را بيشتر با
نقشآفرينيدريکيازشخصيتهاياصلي«پايتخت»
شناختهايد .سيروس مقدم ،کارگردان سريال ،او را
يکي از برگ هاي برنده سري پنجم اين مجموعه
ميداند .به همين بهانه و براي گفتگو در نقش
بهتاش،خبرنگارجامجمسراغشرفتهاست.افشاري
ابتدا گفت يک سالي است که گفتگو نميکند ،اما
در آخر موافقت کرد تا نخستين مصاحبه اش در
مورد سريال پايتخت را انجام دهد؛
* پيش از اين در تئاتر ،سينما و تلويزيون
بازي کرده بوديد ،اما بيشتر با «پايتخت »5
ميان مردم شناخته شديد .چرا؟
 به دليل مخاطبان زيادي که پايتخت دارد ،هرکس در آن کار کند بيشتر ديده ميشود .اين
مجموعه طي اين سالها توانسته است ميان
خانوادهها جايگاه خوبي کسب کند .مردم اين
سريال و شخصيتهاي آن را جزئي از زندگي خود
يدانند .در ادامه ممکن است اتفاقات بهتر از اين
م
هم برايم بيفتد .کار من بازيگري است و همين قدر
و شايد دو برابر آن براي «کارگر ساده نيازمنديم»،
«النتوري» و حتي «عليالبدل» زحمت کشيدم،
ولي چون طيف مخاطبان پايتخت بيشتر است،
در اين کار بيشتر ديده شدم .نقشهاي زيادي
در ذهن دارم که بايد کسي مانند آقاي تنابنده
و مقدم پيدا شود که به من اعتماد کند تا آنها
را بازي کنم .فکر ميکنم بهترين نقشم ،نقشي
است که هنوز بازي نکردهام.
*باوجودحضورپررنگشخصيتارسطوونقي،
نقش شما زير سايه آنها قرار نگرفت؟
 اگر بهتاش ديده شد فقط به خاطر تالش،استعداد و توانايي من نيست .به دليل تفکر،
خالقيت و طراحي آقاي محسن تنابنده و گروه
نويسندگان ،همچنين اعتماد آقاي مقدم و نوع
پالنگيري ايشان است .هيچ بازيگري به تنهايي
نميتواند در هيچ محصولي ديده شود مگر آنکه
پشت صحنه و همکاران خوبي داشته باشد .همه
بازيگراني که در کنارم بودند راهنماييام کردند و
به من فضا دادند .نميتوانم اين عوامل را ناديده
بگيرم .خوشبختانه تالشهايم جواب داد و آرامآرام
با ايدههاي نويسندگان ،راهنمايي ساير بازيگران
و پيشنهادهاي خودم ،نقش مورد پسند مردم

قرار گرفت.
* تکيه کالمهايي مثل «اَي خِ دا» ،از ابتدا
در متن وجود داشت؟
 بازيگر يعني مشاهده و بازآفريني .من اصاللهجه مازندراني بلد نبودم .در سينمايي «کارگر
ساده نيازمنديم» هم لهجه آذري داشتم که آن
را هم بلد نبودم و دو ماه ،روزي شش ساعت
تمرين لهجه ميکردم .اينجا هم وقت گذاشتم تا
جغرافيا و مردم شمال را بشناسم .بنا به شخصيت
بهتاش که عصبي و گاهي غيرتي است فکر کردم
ميتوانم از تکيه کالم «اَي خِدا» استفاده کنم که
اين ويژگيها را به خوبي نشان دهد .خوشبختانه
حسابي هم جا افتاد و امروز مردم مرا که ميبينند
به جاي سالم ميگويند؛ اَي خِدا.
* اين برخوردها برايتان خوشايند است؟
 تالش من اين است مخاطب خاص تاييدم کندو مخاطب عام دوستم داشته باشد .اوج تعريف
هنر ،همين است .خدا را شاکرم که تمام اقشار
جامعه و مردماني از سطوح مختلف اجتماعي با
اين شخصيت ارتباط برقرار کردند .اين رمز موفقيت
يکند،
من است و البته وظيفهام را سنگينتر م 
چون بايد براي انتخابهاي بعديام بيشتر فکر
کنم .خوشحالم در عيد توانستم به اندازه خودم
جايي در ذهن و قلب مردم پيدا کنم.
*پسازاين،کارتانبرايشکستنقالبنقش
بهتاش در ذهن مردم سختتر ميشود؟
 صد در صد .امروز مردم در فضاي مجازي تکههايياز بازي من در فيلم النتوري و کارگر ساده نيازمنديم
را با نام بهتاش به اشتراک ميگذارند! نميشود
جلوي اين فضا را گرفت .من به عنوان بازيگر بايد با
اين موج همراه شوم و کمکم وقتي جو عوض شد
تالشم را براي ادامه دادن ،دو برابر کنم.
* نميترسيد از محبوبيت اين روزهايتان
کاسته شود؟
 اين قضيه براي همه اتفاق ميافتد و من مستثنانيستم .هميشه بعد از سربااليي ،سرپاييني است
و برعکس .مهم اين است که من براي کارم کم
نگذارم و از خودم راضي باشم .از ابتدا با خودم
عهد بستم براي مردم کشورم کار کنم .االن که
اين اتفاق افتاده است از آن لذت ميبرم و بعد
دوباره تالشم را آغاز ميکنم.
* چگونه با گروه پايتخت آشنا شديد؟
 احمد مهرا ن فر يکي از کارهاي مرا ديد و خواستبه دفتر آقاي مقدم بروم .باورم نميشد ميخواهند
براي پايتخت  2از من تست بگيرند ،چون خودم
يکي از طرفداران پايتخت يک بودم .آن زمان براي

اولينبار آقاي تنابنده به من اعتماد کرد و با اينکه
لهجه مازندراني بلد نبودم اين فرصت را داد تا ياد
بگيرم.اتفاقايکيازسختيهايکارمندرپايتخت5
همين پيشينه بود .بعضيها که فصل دوم را ديده
بودند در قسمت نخست اين سري مدام ميگفتند
مگر اين بازيگر نقش شيرافکن نبود!؟ از دو جهت
فشار روي من بود .يکي اينکه قبال با نقشي آمده
بودم که مردم آن را هم خيلي دوست داشتند
و حاال قرار بود در قالب جوان ديگري وارد شوم
و از صفر شروع کنم .دوم اين که من حکم پياز
وسط سيرترشي را داشتم!
* چه تعبير جالبي!
 مقصودم اين است که تمام شخصيتهايپايتخت درخشان بودند ،با نقشهايشان در قلب
مردم نفوذ کرده بودند و يکدفعه در سري پنجم
يک شخصيت به عنوان پسر خواهر نقي وارد قصه
ميشود .براي مردم مهم نيست بهرام افشاري بابت
اين مسائل فشارهاي زيادي را تحمل ميکند،
مردم فقط ميخواهند بهتاش قابل باور باشد و
من تالش کردم اين چنين شود .لذتبخشترين
لحظه براي يک بازيگر اين است که بعد از اين
فشارها از مخاطب نمره قبولي بگيرد.
* در تلويزيون کمتر حضور داشتهايد و در
همين آثار انگشتشمار ،بيشتر با سيروس
مقدم همکاري کردهايد .کار کردن با او برايتان
چه جذابيتي دارد؟
 آقاي مقدم به گونهاي دکوپاژ ميکند که جزئياتبازي شما ديده ميشود و اين براي يک بازيگر
نکته مثبت و پررنگي است .به طور کلي بايد بگويم
اولويت من تئاتر و سينماست ،البته به اين معني
نيست که اصال به تلويزيون اهميت نميدهم .اگر
فيلمنامه و نقش خوبي پيشنهاد شود با افتخار
براي مردم بازي ميکنم.
* پس شما جزء آن دسته از بازيگراني
نيستيد که بازي در آثار تلويزيوني را
جدي نميگيرند؟
 داليل کساني را که به تلويزيون نه ميگويندبايد از خودشان بپرسيد .براي من اما وقتي اتفاقي
مانند پايتخت ميافتد به نظرم تاثيرش بيشتر از
 200فيلم سينمايي است .هيچ مغازهداري دوست
ندارد مشتريهايش کم باشد .تلويزيون بزرگترين
ويترين براي بازيگر است که ميتواند از طريق
آن تواناييهايش را نشان دهد .من ابتدا سعي
کردم پاي خود را در تئاتر محکم کنم و بعد وارد
سينما و تلويزيون شوم .از سال  1382کار تئاتر
را شروع کردم ،از سال  1388به طور حرفهاي

وارد اين عرصه شدم و تا امروز درآمدم را از اين
راه کسب ميکنم .تا امروز مقامهاي زيادي کسب
کردهام .جوان برتر ايران شده ام ،بهترين بازيگر
تئاتر شهر شدهام ،دو سال نامزد بهترين بازيگر
تئاتر سال بودهام و تنديس جشنواره فجر را در
 24سالگي گرفت ه ام .اينها پشتوانه من است و به
اين معني نيست که دارم از خودم تعريف ميکنم.
ميخواهم بگويم اگر من بازيگري را انتخاب کردم
تمام زندگي و انرژيام را صرف اين کار ميکنم تا
بتوانم براي خود جايگاهي کسب کنم.
*اگرساختپايتختهمچنانادامهداشتهباشد،
در سريهاي آتي حضور خواهيد داشت؟
 حتما .اگر همچنان طرحها و ايدههاي تازهايبراي ادامه کار وجود داشته باشد من هم مايلم
بازي کنم .پايتخت ،خانواده من است و کسي از
خانوادهاش جدا نميشود.
* نقدهايي به قسمتهاي آخر سريال و وارد
شدنآنبهفضايخشنجنگوحضورداعش
مطرح شد .چقدر با اين نظرات موافقيد؟
 اتفاقا به نظرم خيلي فضاي جذابي شد و قصهبه گونهاي پيش رفت که توانست دنياي ديگري از
اين شخصيتها را نشان دهد .شخصيتهايي که
در فضاي کمدي مردم را ميخندانند ،ميتوانند
در فضاي گروتسک و حتي تلخ قرار بگيرند و
مخاطب را با يک هيجان ناشناخته روبهرو کنند.
اين موضوع يک توانايي و قدرت ريسکپذيري
ميخواست که به نظرم کارگردان و نويسندگان
به خوبي از پس آن برآمدند .در کنار نظرهاي
منفي راجع به اين قسمتها ،هزاران برابر کامنت
مثبت دريافت کردم.
* به طور کلي بازخوردها در فضاي مجازي
چگونه است؟
ياندازند
 به حدي خوب است که گاه دوستان تکه م و ميگويند بازديد پيج تو از کريستيانو رونالدو
بيشتر است! خدا را شکر در اين مدت مورد لطف
و محبت مردم قرار گرفتم .دنبال محبوبيت اين

شخصيت نبودم ،فقط استرس داشتم که بهتاش
قابل قبول نشود و فضاي مثبتي که امروز برايم
ايجاد شده فراتر از انتظارم بود.
* در مصاحبهاي در فضاي مجازي گفتهايد
فيزيک بدنيتان گاه مانع کار بازيگريتان
شده است؛
 بگذاريد اين قضيه را از ابتدا توضيح دهم.رسانه زماني سراغ شما ميآيد که کاري انجام
داده باشي .من هم از اين بابت طلبکار کسي
نيستم .اما براي عليالبدل در جشن حافظ ،براي
النتوري در جشن خانه سينما و براي کارگر
ساده نيازمنديم در جشن منتقدان نامزد شدم.
اينها کم نبود .ولي رسانهها هيچ خبري در اين
مورد پوشش ندادند و من فکر کردم البد هنوز
آن قدر براي آنها هيجانانگيز نيستم .به همين
دليل يک سال مصاحبه نکردم و تمرکزم را روي
کار گذاشتم .مصاحبهاي هم که راجع به فيزيکم
اين روزها در فضاي مجازي منتشر شده مربوط
به سه چهار سال پيش است .ديگر دوست ندارم
در مورد فيزيکم صحبت کنم ،اما حرفم در آن
مصاحبه اين بود که اوايل بعضي نقشها را به
خاطر قدّم از دست ميدادم ،ولي کم کم تالش
کردم درونياتم را به نمايش بگذارم و از مرحله
فيزيک عبور کنم .در مورد آن گفتگو بايد اضافه
کنم بزرگترين فيلسوفها گاه بعد از سالها تفکر
و تعقل به يک تئوري ميرسند و فردايش آن
من بهرام افشاري حرف
را عوض ميکنند ،حال ِ
دو روز پيشم را نميتوانم تغيير دهم؟!
* اين روزها مشغول چه کاري هستيد؟
 تئاتري به کارگرداني آتيال پسياني روي صحنهدارم و در حال بازي در سريال «شرايط خاص» به
کارگرداني وحيد اميرخاني هستم .از 16ارديبهشت
هم نمايش «جوجه تيغي» را روي صحنه ميبرم
که برگرفته از زندگي خودم ،عشق فيلمها و سياهي
لشکرهاست و فکر ميکنم بهترين مواجهه و
گفتگوي من با مردم باشد.

به گزارش شبکه خبري تهران نيوز؛ پست اينستاگرامي ميگذاشتند،
در ميتينگهاي انتخاباتي شرکت ميکردند ،شال بنفش بر گردنشان
ميانداختند ،با آقاي پرزيدنت به سفرهاي استاني ميرفتند و با اقتدار
و اطمينان از کانديداي مورد نظرشان حمايت ميکردند.
يکي «راي به روحاني را راي به ثبات» دانست و فالن فوتباليست
هم گفت« :اگر قرار باشد يکي را انتخاب کنم ،روحاني تا .»۱۴۰۰
يکي از بازيگران ،اصليترين دليل بيکاري را «تنبلي مردم» دانست
و به فکر رفت و آمدش به جشنوارههاي بينالمللي بود و ديگري
هم بعد از راي دادن به روحاني نوشت« :ارزش سه ساعت صف
رو داشت».
اينها تنها بخشي از اقدامات و فعاليتهاي سلبريتيهايي است
که همين چند ماه پيش با دل و جان از حسن روحاني ،يکي از
کانديداهاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري دفاع کردند
و از هيچ اقدامي دست نکشيدند .سلبريتيهايي که فالوورهاي
چندصد هزارتايي و چندين ميليوني داشتند و تاثير آنها در
انتخاب روحاني به عنوان رئيس جمهور غير قابل انکار است،
خيلي زودتر از آن چه که پيشبيني ميشد ،جا زدند و حاال هم
ابراز پشيماني ميکنند.
همانهايي که با هشتگ #با_روحاني_تا_ ۱۴۰۰از شخص متبوعشان
حمايت ميکردند ،حاال بايد به قول خودشان «تا  ۱۴۰۰با اعصاب
خراب» را تحمل و از هشتگ #من_پشيمانم استفاده کنند.
پشيمانيهايي که مواردي چون افزايش نرخ عوارض خروج از
کشور ،عدم رسيدگي به محرومان ،عدم وجود گوش ناشنوا براي
شنيدن انتقادات و بيثباتيهاي اخير بازار ارز و طال در شکلگيري
آنها بيتاثير نبوده است.
* آقاي روحاني! اشتباه کردم براي شما تبليغ کردم:
محسن افشاني که در بهمن ماه سال گذشته نيز در واکنش به
صحبتهاي رئيس جمهور در کنفرانس خبري درخصوص داليل
گران شدن ارز در اينستاگرام نوشته بود« :درست است ما رواني
هستيم ،ممنونم آقاي رئيس جمهور تا  ۱۴۰۰با اعصاب خراب»،
اخيرا با انتشار يک فيلم در صفحه شخصياش حسابي از خجالت
دولت تدبير و اميد درآمد .وي در اين فيلم با لحني تند خطاب
به رئيس جمهور گفت« :خبري از آقاي سيف و رئيس جمهور
نيست و هيچ کدام هم معذرتخواهي نميکنند ،من از تکتک
ايرانيهايي که به خاطر ما به آقاي روحاني راي دادند ،عذرخواهي
ميکنم .ببخشيد که من و همکارانم باعث شديم تا شما به آقاي
روحاني راي بديد».
اين سلبريتي با اشاره به زحمات فراوانش در ستاد انتخاباتي روحاني
در کپشن زير فيلمش نوشت« :من اشتباه کردم براي شما تبليغ
کردم! منتظرم مرا در گوني ببريد»...
* آقاي «همه چي دون» سينماي ايران:
انتشار تصاوير با لباسهاي عجيب و غريب و به دور از فرهنگ
ايراني ،مدل موهاي عجيب در اختتاميه جشنواره فجر ،حمايت از
روحاني و اخيرا هم خطاب مدافعان حرم با لفظ «مدافعان اسد»
کافي بود تا نويد محمدزاده را به چهره جنجالي سينماي ايران
تبديل کند .وي که پاي ثابت اعتراض به رئيس جمهور محبوبش
است ،در واکنش به افزايش نرخ عوارض خروج از کشور نوشت:
«عوارض نوشته ميشود ،شما بخوانيد جريمه» .اين بازيگر جنجالي
اخيرا هم به  ۶هزار توماني شدن نرخ دالر واکنش نشان داد و با
انتشار عکسي از دالر  ۶هزار توماني ،قيمت باالي ارز را به مسئوالن
يادآور شد و اعتراض کرد.
ت ها در ليست پشيمانها:
* نماينده پر و پا قرص فوتباليس 
علي کريمي که در زمان انتخابات عنوان کرده بود« :اگر قراره باشه
يکي رو انتخاب کنم ،روحاني تا  ،»۱۴۰۰حاال به دنبال حالليت
طلبيدن از مردمي است که به خاطر او به روحاني راي دادهاند .بازيکن

اسبق تيم ملي فوتبال ايران ضمن ابراز پشيماني به خاطر حمايت از
روحاني در انتخابات سال  ،۹۶نوشت« :قبل از انتخابات تهمت و فحش
شنيديم ،االن هم روش .کاش مي شد به عقب برگرديم».
* جايزه «بهترين چرخش سال» هم تعلق ميگيرد به
امير جعفري:
«بخشي از بيکاري هم به تنبلي مردم برميگردد» .با خواندن اين
جمله دوران انتخابات و حمايتهاي سرسخت امير جعفري از دکتر
روحاني در ذهنمان تداعي ميشود .اين بازيگر سينما که قبل از
انتخابات به رفت و آمدهاي راحت و با عزتش در فستيوالهاي
جهاني اشاره کرده بود ،امروز ياد خشک شدن درياچه اروميه و
گرد و غبار خوزستان افتاده است.وي که قبل از انتخابات به ورود
راحت هواپيماهاي خارجي به ناوگان هوايي و ورود توريستها به
کشور ميباليد ،امروز معترض اصلي دزدي و اختالس موجود و
نگران سيستان بلوچستان و جازموريان است.
ن ها:
* ساير پشيما 
اگر بخواهيم از تمام پشيمانها با جزئيات نام ببريم ،خواندن
گزارش از حوصله خارج ميشود اما بد نيست بدانيد که افراد مطرح
ديگري همچون حميد فرخنژاد ،رضا صادقي ،نيما کرمي ،پريناز
ايزديار ،الدن طباطبايي و مهدي پاکدل نيز در اين ليست حضور
دارند و هر کدام به نوعي اعتراضشان را در قالب پست و استوري
اينستاگرام اعالم کردهاند.
* سلبريتيهايي که نخود هر آشي ميشوند!
لزومي ندارد که سلبريتيها درباره هر اتفاقي که ميافتد ،اظهار نظر
کنند و بهتر است به پيشرفت در شغلهاي اصليشان يعني بازيگري،
فوتبال و خوانندگي بپردازند .محل پرسش است که چرا يک بازيگر،
فوتباليست يا خواننده درباره مسائلي چون حمايت از شخص يا طيف
خاص ،وضعيت حجاب و حتي چرايي حضور مدافعان حرم در سوريه
که هيچ تخصصي در آنها ندارد ،اظهار نظر ميکند؟
شايد بتوانيم پاسخ اين سوال را در آخرين پست خواننده معروف
پاپ که جنجال زيادي هم به پا کرد ،بگيريم .سيروان خسروي
در پستي با کپشن #هم_از_توبره_هم_از_آخور ،نوشت« :وقتي
سلبريتيهايي که بيشترشون حتي در زمينه شغلي خودشون بيسواد
هستن ،الگو ميشن ،انتظاري بيش از اين نبايد داشت».
کار از کار گذشته است و اين سلبريتيها بايد پاسخگوي مردمي که
به خاطر آنها به دولت فعلي راي دادند ،باشند .موضوعي که با نگاهي
به کامنتهاي کاربران فضاي مجازي در واکنش به سري پستهاي
اينستاگرامي #من_پشيمانم ،به خوبي متوجه آن ميشويم.
بسياري از کاربران فضاي مجازي و طرفداران ساير رقباي انتخاباتي
روحاني در انتخابات سال  ۹۶در واکنش به اين قبيل پستهاي
سلبريتيها به کنايه مينويسند#« :تا__۱۴۰۰با_روحاني».
* سلبريتي بعدي لطفاً!
اگر شرايط کشورمان همينگونه پيش برود ،بايد به زودي شاهد
پيوستن ساير سلبريتيها به کمپين #من_پشيمانم باشيم اما به
هر حال ،راه برگشتي وجود ندارد و ما نيز به کنايه ميگوييم:
«با_روحاني_تا_!»۱۴۰۰

