
می شــوند و زمان انتخاب شدن »نه« نمی گویند، 
چون قدرت »نه« گفتن ندارند. این موضوع در مورد 
»بازیگران« صدق نمی کند چون انتخاب می کنند و 
»نه« می گویند. مثال علی نصیریان ممکن است در 
هر فیلمی بازی نکند و یا در فیلمی باشد اما آن فیلم 
خوب نباشد که باید ببینیم ممکن است کارگردان 
کار خودش را خوب انجام نداده باشد. این موضوع 
در مورد »بازیگران« بسیار اتفاق می افتد چون از 

آن ها استفاده می شود.
خیلی کــم پیش می آیــد که »هنرپیشــه ای« 
بیاید و مردم او را دوست داشــته باشند. معموال 
»هنرپیشــه های« خوب، جذب فیلمســازها و 
تهیه کنندگان خوب می شــوند تــا بتوانند دیده 
شوند. مثال در سینمای جهان مسیری که لئوناردو 
دی کاپریو از »هنرپیشه« شدن تا »بازیگر« شدن 
طی کرده، مســیری طوالنی و طاقت فرسا بوده 
است و این مسیر در میان »هنرپیشه های« ایرانی 
طی نشــده یا خیلی کم دیده می شود که کسی 
از این تبار به درســتی خود را به »بازیگر« شدن 

رسانده باشد.

چرا »هنرپیشــه های« مــا »بازیگر« 
نمی شوند؟

چون این ها توانایی یک »بازیگر« را ندارند و صرفا 
داشتن یک ظاهر مناسب نمی تواند، جای داشتن 
توانایی »بازیگری« را بگیرد. داشتن ظاهر مناسب 
شرط الزم هست اما شرط کافی نیست. بعضی از 

این »هنرپیشه ها« دانش سینمایی ندارند.

انتخاب های گذشــته اش آینده اش را 
می سازد یا هر زمان که بخواهد می تواند 

فرم حضورش در سینما را تغییر دهد؟
هیچ »بازیگری« چه بخواهد، چــه نخواهد هیچ 
کاری نمی توانــد انجام دهد، چــون »بازیگر« به 
کار گرفته می شــود. »بازیگــران« کارگر صحنه 
هستند و کارفرما، کارگردان است. یکی در سمت 
فاعلیت در امری هنری اســت و یکی در ســمت 
مفعولیت هنری است. بهروز وثوقی بهترین مثال 
برای این موضوع است، البته تا زمانی انتخاب های 
درست و دقیق داشته است اما علت اصلی ماندگار 
شدن او، به خاطر قبول نکردن بعضی از فیلم هایی 
اســت که با ارقام باال به او پیشــنهاد می شده و او 
قبول نکرده است. بیشتر این »هنرپیشه ها« فکر 
می کنند با قبول کردن هر کاری ماندگار می شوند 
اما این طور نیســت. »هنرپیشه ای« که خودش را 
نگه ندارد مثل آدامسی می ماند که آن را می جوند 
و زمانی که شــیرینی اش از بین برود آن را بیرون 
می اندازند. از یک زمانی به بعد هیچ تهیه کننده ای 
نتوانســته روی یک چهره جدید سرمایه  گذاری 
کند اما تهیه کننده ها ریسک نمی کنند. کم و بیش 
چهره های جدیدی آورده انــد مثل امیر جدیدی 
که آن هم هنوز عیارش مشــخص نشده است. در 
خانم ها هم که اصال نمی توانیم نمونه ای پیدا کنیم 

که مثل نیکی کریمی یا هدیه تهرانی باشد.

بهرام رادان پول ساز نیست یا بازیگر 
خوبی نیست؟

یک سری از بازیگران هســتند که نه خیلی خوب 
هستند نه خیلی بد؛ می توانیم یک نقطه وسط به 
آن ها بدهیم که به نظر من بهرام رادان در این بخش 
اســت. علت این که بهرام رادان خیلی مورد اقبال 
قرار نمی گیرد این اســت که در هر زمینه ای مثل 
تبلیغات، موسیقی و کار کردن در خیریه را تجربه 
می کند. به نظر من وقتی کسی یک خط واحد را در 
زندگی اش تعریف نمی کند و آن را پیش نمی گیرد 
و از این شاخه به آن شاخه می پرد، تماشاگران به آن 
شخص اعتماد نمی کنند. اعتماد کردن را خودش 
سلب می کند، آن هم زمانی که توانسته دیده شدن 

را برای خودش بخرد. 

اغلب بازیگران به »نارسیسم« گرفتار 
هستند.

معموال »بازیگــران« یا »هنرپیشــه ها« به یک 
»نارسیسم« مبتال هستند و انگار برای دیده شدن 
خودشان به خودشان بدهکار هستند. دلیل لباس 
پوشیدن های عجیب و غریب، آرایش های عجیب و 
غریب چه چیزی می تواند باشد جز این که »من را 

ببینید، من هم هستم«!
این اتفاق ها جای مانــدگاری و هنر را نمی گیرند، 
حتی جای پول ســازی را هم نمی گیرند. پول ساز 
بودن محترم است. محمدرضا گلزار اگر در سینما 
پول ساز بوده، محترم است. گاهی یک بازیگر تمام 
ابزار زیبایی را دارد اما خوب نیست. باید جای دیگر 
را ببیند که چرا و چطور برای او خودشیفتگی شدید 
به وجود آمده است. برای این دســته از بازیگران 
نگاه منتقدان ارزشی ندارد چون خود را در معرض 
دید آن ها قرار نمی دهند. اگر کســی در سینمای 

ایران مانده، به خاطر همین نگاه منتقدان اســت، 
چون آن ها هســتند که هنوز در مورد ســتارگان 
قبل از انقالب صحبت می کنند، مردم عادی راجع 
به این موضوعات صحبــت نمی کنند. وقتی یک 
»هنرپیشه« با منتقدان فاصله دارد و بدون تحلیل و 
کمک از افراد دیگر راه خودش را می رود باید فهمید 
جایی از کار ایراد دارد. ما باید این را درک کنیم که 
هر کسی در هر تاریخی وقتی از او صحبت می شود 
قبل از این که خودش را دوست داشته باشد و دچار 
خودشیفتگی شــود مردم را دوست داشته است، 
برای اثبات این قضیه می توانیم از چند ستاره قبل 
انقالب نام ببریم چون آن ها خود را نماینده مردم 

می دانستند.

آیا بهرام رادان به حقش نرسیده است؟!
به زعم من بیشــتر از حقش را هم گرفته اســت. 
درست است که یک فیلمنامه و کارگردانی خوب 
ممکن است یک فیلم خوب را به وجود بیاورد اما 
سهم »هنرپیشه« در جان بخشیدن به نقش هایی 
که می گیرد خیلی مهم است. الزاما هم نمی توانیم 
بگوییم چون با کسانی مثل مســعود کیمیایی یا 
داریوش مهرجویی کار کرده، آن کارها حتما کار 
خوبی خواهند شد. چراکه می بینیم در کارنامه این 
کارگردانان هم کار های بسیار ضعیفی بوده است. 
البته که بدشانسی هم حتما دخیل بوده و در برخی 
از نقاط کارنامه همین بازیگر، نمونه واضح بدشانسی 
را می بینیم. گاهی اوقات شبیه کسی می شویم که 
»از هول هلیم در دیگ افتــاده«. وقتی می گوییم 
داریــوش مهرجویی فیلمی ســاخته که از چوب 
خشک هم بازی می گیرد این درست است اما خود 

بازیگر هم باید زحمت خودش را بکشد.

زحمتی که نوید محمدزاده برای خودش 
کشیده هیچ کس تجربه نکرده است!

گرفتن مشــاوره ها و تحلیل های غلــط در روند 
انتخاب؛ فیلم »شور عشــق« در زمان خودش از 
منتقدان، عنوان زرشک طالیی را گرفت که ارزش 
هنری نداشت اما فروش خوبی داشت و مهناز افشار 
و بهرام رادان را معرفی کرد. مهناز افشار همان مسیر 
را ادامه داد که به زعم من تاثیری در سینما نداشت. 
بهرام رادان هم دوســت داشت در بخش مهمی از 
سینما جمع بسته شود اما زحمت الزم را برای این 
موضوع نکشید. زحمتی که نوید محمدزاده برای 
کسب جایگاه حال حاضرش کشیده، هیچ بازیگری 
نکشیده است. زحمتی که سعید روستایی در حوزه 
کارگردانی کشیده، کمتر فیلمسازی را دیده ام که 
این طور باشــد. بعضی از آن ها به ظاهرشان خیلی 
متکی بودند و فکر می کردند اگر آن ظاهر را داشته 
باشند تمام است، اما اشتباه بوده است. در مراجعات 
تاریخی، کسانی که فقط به خاطر ظاهر مناسب شان 
آمده بودند، دستشان خالی است. در مورد ستارگان 
قبل از انقالب، وقتی کارنامه هنری شــان را نگاه 
می کنیم می توانیم ساعت ها در مورد فیلم  هایشان 
صحبت کنیم اما وقتی به »شور عشق« فلش بک 
می زنیم فقط می توانیم بگوییم که زرشک طالیی 
گرفته، عمال هیچ حرفــی نمی توانیم راجع به آن 

داشته باشیم.

معموال »بازیگران« 
یا »هنرپیشه ها« به 
یک »نارسیسم« 
مبتال هستند و 
انگار برای دیده 
شدن خودشان به 
خودشان بدهکار 
هستند. دلیل لباس 
پوشیدن های 
عجیب و غریب، 
آرایش های عجیب 
و غریب چه چیزی 
می تواند باشد 
جز این که »من 
را ببینید، من هم 
هستم«!
این اتفاق ها جای 
ماندگاری و هنر را 
نمی گیرند
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