
چالش

بازیگری، بازیگر خوب است که پول ساز 
هم باشد؟

در بازیگرانی کــه در حوزه ســینما و تلویزیون و 
تئاتر فعال هســتند به عنصر پول سازی آن ها نگاه 
نمی شود و بیشتر به میزان »بازیگر« بودن آن ها )به 
لحاظ توانایی و استعداد( توجه می شود. بازیگران را 
به طور کلی به دو دسته می توان تقسیم کرد: یکی 
بازیگرانی که جنبه آرتیســتیک و هنری کار را در 
نظر می گیرند که آن ها را »بازیگر« تلقی می کنند 
که تشخص آن صنف را دارند و حفظ می کنند و باال 
می برند مثل عزت اهلل انتظامی، جمشید مشایخی، 
محمدعلی کشاورز، خسرو شــکیبایی و.... این ها 
به معنی واقعی »بازیگر« شــناخته می شوند که 
تشخص هنری را حفظ کردند و الزاما هم کسی برای 
پول سازی به سمت آن ها نمی آمد و نیامده یا کسی 
صرفا برای تماشــای خود آن ها به سینما نمی آمد 
اما کارشان آن قدر واجد ارزش بود که بیننده برای 
هنرشان جذب آن ها می شد. به این دسته »بازیگر« 
گفته می شود که بازیگران بدنه هنر هستند. دسته 
دوم »هنرپیشه ها« هستند که به چشم »آرت« به 
کار آن ها نگاه نمی شود و درواقع حضورشان بیشتر 
مثل »آکسسوار« است یا اگر آن را به فوتبال تشبیه 
کنیم شبیه یک پست در فوتبال می مانند که با بقیه 

بیشتر دیده می شوند تا به خودی خود. 

تفــاوت »هنرپیشــه« و »بازیگر« در 
چیست؟

هنرپیشه ها« جلوه فروش هســتند و درواقع برای 
دردآمدزایی، دیده شــدن، مطرح شدن و کارهای 
ویترینی در خدمت پروژه ها هستند و کار می کنند. 
برای مثال رضا بیک ایمانوردی یکی از ســتارگان 

پرکار ســینمای قبل از انقالب، »هنرپیشه« بوده 
و نگاه آرتیســتیک به بازیگری نداشــت، چیزی 
که بهروز وثوقی آن را داشــت و به معنای واقعی 
»بازیگر« بود. فرق بین بعضی از ستارگان فعلی با 
ستاره های قبل از انقالب در همین بود که به دلیل 
داشــتن چهره خاص، باعث رونق حرفه و فروش 
فیلم می شــدند. رضا بیک ایمانــوردی با این که 
بیشــترین فیلم را در زمان حیاتش بازی کرده و 
به نوعی ســلبریتی زمان خودش بوده، حتی یک 
فیلم قابل بحث هم نداشته که ما به عنوان منتقد 
بخواهیم در سال مرگش درباره آن مطلبی بنویسیم. 
اگر بخواهیــم از حال حاضری ها مثالی بزنیم دوره 
اول جمشید هاشم پور بوده که ظاهر مناسبش یک 
پتانسیل جذاب به حســاب می آمد و باعث جلب 

توجه می شد. 
در حال حاضر همه »هنرپیشــه« شده اند و حتی 
تعدادی »هنرپیشــه« هســتند که در مورد هیچ 
موضوعی اطالعــات ندارند، تاریخچه ســینما را 
نمی داننــد، اصطالحــات رایج ســینمایی را بلد 
نیســتند. مثال اگر به آن ها بگوییــم می خواهیم 
»مدیوم شات«، »النگ شات« یا »تو شات« بگیریم 

نمی دانند که منظور چیست. 

بین سوسن تسلیمی تا سحر قریشی 
زمین تا آسمان فاصله است

از نظر من محمدرضا گلزار »هنرپیشه« است. امین 
حیایی دو نوع فیلم دارد؛ در یک ســری فیلم ها که 
به زعم من فیلم های خوبی هم نیســتند در قالب 
»هنرپیشه« ظاهر می شــود اما در فیلم هایی هم 
تمام تالش خــودش را می کند کــه خوب ظاهر 
شــود. در خانم های هنرپیشــه می توانم به سحر 
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