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این روزها ،مشغول تمرین نمایش نامههای شکسپیر و بازی درسریال شهید باکری هستم

حق ارشا اقدسی بر سینمای ایران
این روزها ارشا اقدسی بدلکار  39ساله ایرانی
در بیمارستان بستری است و آ نطــور که گفته
میشود ،روزه ــای سختی را سپری میکند.
چــهــر های که با وجــود سا لها حضور در پشت
صحنه فــیــلـمهــای سینمایی و ســریــا لهــای
تلویزیونی ،در سالهای اخیر برای مخاطب عام
شناخته و به نوعی حسابی دیده شده است.
اقدسیهمماننددیگربدلکارهابهواسطهماهیت
فعالیت خود ،آ نچنان که باید و شاید ،ظهور و
بروزی در آثار نمایشی ندارد و همواره به جای
یک بازیگر جلوی دوربین میرود .میتوان گفت
بدلکاران برای آن که بهترین باشند ،بیشتر از
هرچیز باید «دیــده نشوند» .در عین حال ارشا
اقدسی از زمره موارد استثنایی بود که با حضور در
برخی برنامههای تلویزیونی خصوص ًا «خندوانه»
به شهرت رسید.
بدلکاری را میتوان از معدود مشاغل خطرناک
بین سینماگران دانست؛ تا جایی که آنها تنها
قشری هستند که ممکن است سر صحنه فیلم
بــرداری ،با آسیب های جبرا نناپذیر جسمی
و حتی خطر مــرگ روبـــهرو باشند .فراموش
نکنیم زندهیاد پیمان ابدی از بدلکاران باسابقه
سینمای ایران ،اردیبهشت سال  88سر صحنه
تصویربرداری یک تلهفیلم دچار سانحه شد و از
دنیا رفت .اگرچه برخی از بدلکارهای ایرانی
مانند ارشا اقدسی ،در خارج از کشور تحصیل و
مهارتآموزی کردهاند و در این کار ،گاه در کالس
جهانی ،حرفهای محسوب میشوند اما تردیدی
نیست که امکانات و تجهیزات تولید در سینمای
ایــران ،فاصله زیــادی با نمونههای سطح اول
سینمای جهان دارد .نتیجه آن که بدلکارهای
ایرانینخستازنظرایمنی،درشرایطسختتری
قرار میگیرند و دوم آن که برای انجام حرکات
بدلکاری ،کار پیچیدهتری دارند .مضاف ًا آن که
به دلیل ضعف جلوههای ویژه بصری در سینمای
ایــران به نسبت سطح نخست سینمای جهان،
این وضعیت تشدید میشود و گاه شرایط را برای
بدلکارهای ایرانی مانند ارشا اقدسی سختتر
میکند.به همین علت است که میتوان کار ارشا
اقدسی و همصنفهایش را دارای ارزشی فراتر
از بدلکاریهای رایج در سینمای دنیا دانست و
طبیعی است که این تالش فوقالعاده ،باید بیش
از پیش ارج نهاده شود .آنها با وجود ضعفها و
مشکالت ،بدونگالیه و حاشیه و با دستمزدهایی
کهنسبتبهچهرههایجلویدوربینبسیارکمتر
است ،به فعالیت میپردازند .از این روست که
بدلکارها را از این جهت میتوان دارای حقی بر
گردن سینمای ایران دانست.
نگارنده برای ارشا اقدسی بدلکار دوستداشتنی
سینمای ایران که این روزها در بیمارستان است،
آرزوی سالمتی دارد.
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مریم ضیغمی

رو حا ...زمانی اعتراف می کند در گذشته
به دنبال دزدی ،قلیان و ...رفته چون آدمی
بی هدف بوده است اما دیگر با لحن کوچه و
بــازاری صحبت و مثل گذشته زندگی نمی
کند و حتی دیگر کودک کار نیست .او خدا
را شکر می کند که مسیر زندگی خود را پیدا
کرده است و می تواند از طریق بازیگری امرار
معاش کند .او بیشتر وقتش را با مطالعه ،فیلم
دیدن و آموزش بازیگری می گذراند و مشغول
بازی در سریال «عاشورا» با موضوع زندگی
شهید باکری است .روح ا ...زمانی ،بازیگر
نقش «علی» در فیلم «خورشید» مجید مجیدی
در نخستین قدم های بازیگری اش توانست
جایزه بهترین بازیگر نوظهور جشنواره ونیز
 2020را از آن خود کند .او اکنون کالس
هشتم و اهل اردبیل است و به اکبر عبدی
افتخار می کند اما در بازیگری می خواهد آن
قدر بدرخشد و پیشرفت کند که در آینده او
را الگو قرار دهند .گفت و گوی خراسان را با
این بازیگر نوجوان و نوظهور سینمای ایران
بخوانید.
▪اینروزهایتانچگونهسپریمیشود؟

مشغول بازی در سریال «عاشورا»ی هادی
حجازی فر هستم و قرار است در نمایشی به نام
«آیینه های برعکس» هم بازی کنم.
▪به چه دلیل برای بازی در نقش نوجوانی
شهید «خــســرو مــــازاده» در ایــن سریال
انتخاب شدید؟

محمد عسکری دستیار و برنامه ریــز فیلم
«خورشید» مرا به این پروژه معرفی کرد و به
آقــای حجازی فر گفت که به درد نقش می
خورم.
▪برای شناخت نقش تان چه کردید؟

هادی حجازی فر برای نقش شخصیت های
شهید قصه ،می خواست به لحاظ چهره عین
همان قیافه ها را پیدا کند که استعداد داشته
باشند و بازیگر چهره هم نباشند .او درباره
نقش شهید خسرو م ــازاده توضیحاتی به
من داد که چه شخصیتی داشته ،در گذشته
چگونه زندگی کرده و چه اتفاقاتی برای این
شهید در جنگ رخ داده است .همچنین درباره
ایــن که پــای او در فوتبال شکست و دوست
نزدیک شهید باکری بود ،توضیحاتی داد .به
خودم گفتم باید نقش را جوری بازی کنم که
وقتی هم سن و ساالنم به تماشای سریال می
نشینند ،آن را درک کنند.

چهره ها و خبر ها
امیر آقایی در فیلم سینمایی
«بــــیمــــادر» ب ــه کــارگــردانــی
سیدمرتضیفاطمیایفاینقش
خواهد کرد .او مدتی است بازی
درفیلمسینمایی«شب،داخلی،
دیوار»اثروحیدجلیلوندرابهپایانرساندهاست.
شقایق دهقان از روز یک شنبه
با نخستین قسمت از سریال
«قبله عالم» اثر حامد محمدی به
نمایش خانگی آمده است .بازی
او در قسمت اول این سریال در
نقش «مهد علیا» مادر ناصرالدین شاه ،با استقبال
مواجه نشده است.

▪ازدورانکودکیبهبازیعالقهداشتیدیابه
طوراتفاقیوارداینحرفهشدید؟

زمانی که پنج ساله بودم ،به بازی عالقه داشتم.
درآنمقطعایناندازهگوشیتلفنهمراهنبود.
دایی ام تلفن همراه داشت و از او تلفن اش را می
گرفتم و کنار دیوار می گذاشتم و جلویش بازی
میکردموپسرداییامهمآنراتدوینمیکرد،
کلیلذتمیبردمودوستداشتمعمرمدراین
کار بگذرد .وقتی  11ساله بودم ،گریموری در
محلهمازندگیمیکرد،ازاوپرسیدمچگونهمی
توانم بازیگر شوم؟ او گفت که حتم ًا باید پارتی
داشتهباشموخداپارتیمنشد.
▪خــدا چگونه پارتی تــان شد و بــرای بازی
در فیلم «خورشید» مجید مجیدی انتخاب
شدید؟

چند ماه بعد از صحبت های گریمور محله مان،
تیم آقای مجیدی به مدارس کل ایران رفتند و
تست گرفتند .به مدرسه ما هم آمدند و من هم
پیش مجید آذرنــگ تست دادم که گفت یک
هفته دیگر خبر بگیر .آن ها به کل ایران رفته
بودند و طبیعی بود که در یادشان نمانم .شبانه
روز زنگ می زدم تا این که پاسخ تلفنش را داد و
گفتم همانی هستم که گفتید بهترین تست را
دادی ،یادش آمد و گفت به فرهنگسرای بهمن
بیا .آن جا که رفتم مملو از بچه بود ،متعجب
شدم .به دلیل تعداد زیاد از هر  18نفر داخل
اتاقی تست می گرفتند .دستمال یــزدی و
کاپشن خلبانی ام را روی دوشم انداخته بودم
و داخل رفتم ،از بین  18نفر یک نفر انتخاب
می شد که انتخاب شدم .احساس کردم خدا
آن لحظه به من نگاه کرد.
▪پس به آرزوی تان رسیدید و مسیر زندگی
تانتغییرکرد.

اعتراف می کنم در گذشته به دنبال دزدی،
قلیان و ...رفته بودم چون آدمی بی هدف بودم
که کار می کردم ،کودک کار بودم و باربری
می کردم .کل محله شماره مرا داشتند و برای
توزیع تراکت به من زنگ می زدند تا این که
خدا مسیر زندگی ام را تغییر داد .اکنون آن

هایی که مــرا می شناسند به من قــوت قلب
می دهند و راضی هستند که توانستم پرچم
سربلندی بــرای بچه هــای کــار باشم .وقتی
به مترو می روم ،بیشتر بچه های کار مرا می
شناسند و می پرسند چگونه بازیگر شدم؟ آن
ها طوری حرف می زنند که انگار نمی توانند
به آرزوی شان برسند.
▪درآمدبازیگریتانقابلقبولاستتادیگر
کودککارنباشید؟

الحمدهلل.اگردستمزدشراهمنداشتم،دوباره
سراغ کار سابقم نمی رفتم چون برای خودم
هدف دارم .اکنون کالس هشتم هستم و به
کالس های بازیگری می روم .چهار ماه سعی
کردم حرف زدنم را تغییر دهم و کوچه بازاری
صحبت نکنم .االن کتاب هایی همچون شازده
کوچولو و نمایش نامه های ویلیام شکسپیر را
می خوانم .سقراط جمله خوبی دارد« :آن کس
که بداند که نداند ،از همه داناتر است» .آقای
مجیدیبالطفبزرگخودمرادرمسیردرستی
هدایت کرد.
▪در نخستین قــدم بازیگری تــان جایزه
جشنواره ونیز را بــرای بــازی در «خورشید»
دریافتکردید.

بیشتر از این خوشحالم که بچه های کار می
بینند که پیشرفت کرده و جایزه جهانی ونیز را
گرفتهاموامیدمیگیرند.البتهبرایممهمنیست
که جایزه گرفتم ،چون به مسیرم فکر می کنم و
اگر بخواهی به جایزه فکر کنی ،برای آدم مثل
سرعتگیراست.

▪دوستداریدسوپراستاریمثلمحمدرضا
گلزار شوید یا بازیگر حرفه ای و کاربلدی
همچونپرویزپرستوییونویدمحمدزاده؟

دوست دارم روح ا ...زمانی باشم و آن قدر در
این حرفه بزرگ شوم که بقیه بگویند دوست
دارنــد روح ا ...زمانی باشند .عالقه دارم به
جایی برسم که به فقرا و کودکان کار کمک
کنم و دست شان را بگیرم.
▪مردماردبیلشمارامیشناسند؟

خیابانی در اردبیل است که وقتی به آن جا می
رومهمهمرامیشناسندوبهمنافتخارمیکنند.
بیشترافرادی که در سینما و تلویزیون موفق
هستند ،ریشه شان اردبیلی است .اعتقادم این
است که هیچ کس به اکبر عبدی نمی رسد و
افتخارمیکنمکهاوهمشهریاماست.
▪پسالگویتاندربازیگریاکبرعبدیاست؟

واقع ًا الگویم خودم هستم چون دوست دارم
موفق شوم.

▪در یک سال اخیر عالوه بر سریال «عاشورا»،
چهکاریانجامدادید؟

بــرای سن و ســال من نقش کم اســت و چون
بازیگرفیلم«خورشید»هستم،اندکیانتظارها
باالرفتهوکروناهمبیشترکارهاراتعطیلکرده
است و من هم در خانه مانده ام .البته برای فیلم
خانم پوران درخشنده تست دادم اما نمی دانم
چرا پروژه خوابید!

وحــیــد رهبانی کــه ایــن روزهــا
«گاندو  »2را روی آنتن شبکه3
سیما دارد ،احتماال تا پایان سال
با فیلم «مصلحت» به سینماها
خواهدآمد.اینخبرراتهیهکننده
اینفیلمدرگفتوگوبامهراعالمکردهاست.
شهره لرستانی در مقام دبیر
ایــن روزه ــا در حــال بــرگــزاری
جشنواره آنالین «کو.کو »۱۹
برای کودکان و نوجوانان است.
ایــن جــشــنــواره در حــوزههــای
استندآپ کمدی ،شعر ،داستاننویسی و نقاشی
برگزار میشود.
خسرو شهراز در سریال «در کنار
پروانهها» بــازی میکند .این
سریال به کارگردانی داریوش
یــاری ،قــرار است ماه محرم از
شبکه 2سیماپخششود.بهروز
مفید تهیهکننده این مجموعه ،این خبر را به
تسنیم اعالم کرده است.
شهرزاد کمالزاده این روزهــا با
اجرای مسابقه « 77ساعت» در
کنار کاوه خداشناس ،روی آنتن
شبکهآموزشسیمادیدهمیشود.
او همچنین فصل دوم مجموعه
جاسوسی«گاندو»رانیزدرحالپخشدارد.

▪حتما ناراحت شدید که به دلیل ابتال به
کرونا ،برای دریافت جایزه تان نتوانستید در
جشنوارهونیزشرکتکنید؟

در حقیقت ناراحت نشدم .خوشحال شدم که
تالشم را کردم و نرفتم تا اشتیاقم بیشتر شود و
دفعه بعد هم بتوانم جایزه بگیرم ،اگر آن مقطع
برای گرفتن جایزه می رفتم ،برایم عادی می
شد.دوستدارمبایککارخوبمثلفیلمآقای
مجیدی دوباره جایزه بگیرم و بدرخشم.
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