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نمایی از فیلم«شیشلیک»

نمایی از فیلم«خوب بد جلف»

نمایی از فیلم«خط فرضی»

پژمان جمشیدی در گفتوگو با «ایران» از سال متفاوت  99گفته است

رضایتمخاطب مهمتریندغدغهاماست
سیدرضا صائمی
منتقد سینما

گاهی بهتریـــن اتفاقات زندگی در بدتریـــن زمان ممکن یا در بدترین ســـال زندگی
میافتد .سال  99برای پژمان جمشـــیدی چنین وضعیتی داشت .او در حالی نامزد
دریافت ســـیمرغ برای بهترین نقش مکمل شـــد که بهترین دوســـتانش در فوتبال
مهـــرداد میناوند و علی انصاریان را ب ه دلیل ابتال به کرونا از دســـت داد .فارغ از این،
جمشیدی ســـال  99را با ســـریال زیر خاکی آغاز کرد که بازیاش در کنار ژاله صامتی
مورد توجه قرار گرفت .از ســـوی دیگر او امســـال هم فیلم و هم ســـریال خوب ،بد،
جلف را در اکران عمومی و نمایش خانگی بهعنوان بازیگر این آثار داشت و امسال
با دو حضور متفاوت یکی در شیشـــلیک و دیگری در خط فرضی ،حضور پررنگی در
جشنوارهداشت.قطعاًیکیازستارههایسینمایایراندرسال 99پژمانجمشیدی
توگوکردیمکهدرادامهمیخوانید.
بود.بهاینبهانهبااوگف 
 ëëسـ ــال 99سـ ــال عجیبی برای شـ ــما بود .سال
اش ـ ـکها و لبخندها .سـ ــالی که با زیرخاکی گام
بلندی در نقـ ــش آفرینی تلویزیونی برداشـ ــتید.
دو نقش متفـ ــاوت در فیلمهای «شیشـ ــلیک»
و«خـ ــطفرضی»داشـ ــتیدکهانگارتالشـ ــیبود
تا فرضیههای کلیش ـ ـهای درباره خـ ــود و بازی در
نقشهای کمدی را بشـ ــکنید و خودتان را ثابت
کنید .در جشـ ــنواره فجر نامزد سـ ــیمرغ شدید و
همچنیـ ــنحضوردرنمایشخانگیباسـ ــریال
«خوب ،بد ،جلف» البته از سـ ــوی دیگر مهرداد
میناوند و علـ ــی انصاریـ ــان دو نفر از دوسـ ــتان
قدیمی خود را از دست دادید و درست در همان
زمان حاشیههای تلخ جشنواره را تجربه کردید.
حسوحالخودتاندربارهسال 99چیست؟
واقعا سـ ــال  99سـ ــال عجیبی بود .شـ ــاید
عجیبترین سـ ــال زندگی همه ما؛ حتی باید
گفت عجیبترین سـ ــال برای همه کسـ ــانی
که در این مقطع تاریخـ ــی در کل دنیا زندگی
میکننـ ــد .اتفاقاتی افتاد که شـ ــاید اگر دو ماه
قبلش به مـ ــا میگفتند ما بـ ــاور نمیکردیم.
ویروس کرونا و تخریب هایش ،دوری آدم ها
از هم و آسیب هایش ،کم شدن روابط انسانی
و ترسـ ــیدن آدم ها از هم و دوری از معاشرت
با هـ ــم که چیـ ــز غریبی بـ ــود و چهـ ــره دنیا را
عوض کرد و مزایا و معایب زیادی داشت .به
نظر من بیشـ ــتر تأثیرات منفی کرونا بر روح و
روان آدمها بود که خودش یک بحث بسـ ــیار
مفصلی است .در مورد خودم بهترین اتفاق
یونهمین
زندگی در سال  99نامزد شدن در س 
جشـ ــنواره فیلم فجر بود .با وجود کرونا؛ سال
کم کاری برای مـ ــن نبود بجز چند ماه اول که
بهخاطـ ــر کرونا نمیتوانسـ ــتیم کار کنیم ولی
قراردادهایـ ــی که از سـ ــال قبلش بسـ ــته بودم
خیلی فشـ ــرده باید اجرایی میشد و من هم
باید به آنهـ ــا پایبند میبـ ــودم .از جمله بازی
در فیلم «شیشـ ــلیک» که تجربـ ــه حضور در
آن برای من خیلی جذاب بود .محمدحسن
مهدویـ ــان کارگردانی بسـ ــیار کاربلـ ــد و گروه

بسیار خوبی در پشت صحنه داشتند .حضور
آقای عطـ ــاران و خانم ثابتـ ــی مزید بر علت
بود همچنین اسـ ــتاد جمشید هاش ـ ـمپور که
برای من افتخاری بزرگ بود که در کنار ایشان
بـ ــازی کنم« .خـ ــط فرضی» بـ ــه دوران قبل از
کرونا مربوط میشـ ــد که شـ ــاید متفاوتترین
تجربه من در عرصه بازیگری بود .کار سختی
بـ ــود اما از خروجی کار راضی بـ ــودم و فیلم را
هم خیلی دوست داشتم .ضمن اینکه بازی
کردن کنار سحر دولتشاهی ،خانم حاجیان و
آقای پورشیرازی برای من تجربه شیرینی بود
گرچه خود فیلم بسیار قصه تلخی داشت اما
من امسـ ــال لحظات تلخ عجیب و غریبی را
تجربه کـ ــردم .از دسـ ــت دادن مهرداد و علی
بشـ ــدت تأثیر منفـ ــی بر روحیـ ــه و زندگی من
گذاشـ ــت .اتفاقی غیر قابل بـ ــاور که همچنان
هم برای من باورکردنی نیسـ ــت .خیلی تلخ
بود؛ نمیتوانم میزان شـ ــوکی کـ ــه به من وارد
شـ ــد را در قالـ ــب کلمـ ــات بیان کنـ ــم .ضربه
مهلکی بـ ــود هم به مـ ــا که از دوسـ ــتان و هم
تیمی مهـ ــرداد و علی بودیم و هم به جامعه
و مـ ــردم .پس از مرگ مهـ ــرداد و علی ،ترس
عجیبی در جامعه ایجاد شد و اتفاق ناگواری
را رقم زد .درباره «خوب ،بد ،جلف» هم باید
بگویم قسـ ــمت اول آن در دو جشنواره قبلی،
اتفـ ــاق های خوبی بـ ــرای آن افتـ ــاد و در آرای
مردمی دوم شد« .خوب ،بد ،جلف  »2به نظر
از حیث کارگردانی ،سینماییتر از قسمت اول
بود ولی از حیث فیلمنامه به نظرم مخاطبان
قصه اول را بیشتر دوست داشتند .اما اتفاقاتی
که در اکران به خاطر کرونا و تعطیلی سینماها
افتاد ضربه شدیدی به نمایش و اکران آن زد
و فیلمی که طبق پیشبینیها میتوانست دو
سه تا فیلم برتر سـ ــال شود دچار افت شدید
فروش شد و اصالً در اکران نابود شد.
ما چـ ــون فیلمنامه قسـ ــمت دوم را نیمه
کاره رها کرده بودیم پیمان قاسمخانی خیلی
عالقه نشان داد حاال که سینما تعطیل است

ما قسـ ــمت سـ ــوم آن را برای نمایش خانگی
تولید کنیم و داسـ ــتان را تمام کنیم که مدیون
مخاطبانی که «فیلم خوب بد جلف دو» را در
سینمادیدندنباشیم.
ëëنام پژمان جمشیدی فارغ از بازیکن -بازیگر
بـــودن،کانونمناقشـــاتژورنالیســـتیدرباره
ورود بازیکنان به عرصه بازیگری است که طی
اینســـالهاهموارهیکیازچالشهایشمادر
ســـینمابوده.گرچهبهنظرمنشـــمابابازیدر
فیلم «ســـوءتفاهم» به این سوءتفاهمها پایان
دادید و ثابت کردید که از پی حشمت و جاه به
اینجانیامدیدوبازیگریبرایشماجدیاست.
بـــااینحالانـــگارهنوزبرخیایـــنجدیترا
جدینگرفتهاندیانمیخواهندتواناییشمادر
بازیگریراباورکنند.فکرمیکنیدچهبایدکردتا
اینعدهقانعشوندوشمارابهجایبازیگرکنونی
سینمابابازیکنسابقفوتبالبهیادنیاورند؟
بله این حاشیه ورود من به سینما همیشه
وجود داشته اســـت و راستش خیلی دوست
ندارم به آن بپـــردازم و به نظرم اگر بخواهم
به آن بپردازم مسأله لوث میشود .شاید تنها
چیزی که در واکنش به این حاشـــیهها در من
ایجاد میشود انگیزه بیشتر است .وقتی برای
فیلم «سوءتفاهم» نامزد شدم و آن اتفاقات
افتاد نه ناراحت شـــدم و نه بـــرای من دور از
ذهن بود .خـــب من در ایـــن جامعه زندگی
میکنم و بـــا انواع و اقســـام دیدگاهها مواجه
میشـــوم هیچ چیزی مرا متعجب و شـــوکه
نمیکند .ما آدمهایی هستیم با افکار وعقاید
مختلف ،تربیتها و فرهنگهای مختلف
و بـــرای همین اگر بتوانیـــم به نظرات هم
احترام بگذاریم حتی اگر برای ما خوشایند
نباشد هم جامعه بهتری خواهیم داشت
و هم زندگی راحت تـــری .به همین دلیل
نه متعجب میشوم نه ناراحت و عصبانی.
به همیـــن خاطر هـــم در مقام پاســـخگویی
برنمیآییم چـــون لزومـــی نمیبینیم چون
دارم کارم را میکنـــم و هدف مـــن انجام آن
کار اســـت و زمانی که در ریل این کار هســـتم
ضرورتـــی نـــدارد که به هـــر حـــرف و نظری
واکنش نشـــان دهم؛ بخصوص کار هنری که
دیده میشـــود و مردم و منتقدان خودشـــان
قضاوت میکنند .ضمن اینکه هر چقدر هم
توضیح بدهی به اندازه خود کار و بازی کردن
نمیتوانی از خودت دفاع کنی.
 ëëگرچـــه دو عرصـــه فوتبـــال و ســـینما از هم
متفاوتاستامابهنظرممیتوانبینبازیکن
بودنوبازیگرشدنپلزد.مثالًتجربهکارتیمی
و جمعی یا نقش مهارتهـــای فردی در خلق

موقعیت یا رضایت هواداران و مخاطبان به
نوعی در هر دو حوزه وجود دارد .آیا تجربههای
فوتبالیوبازیکنبودنبهدردبازیگریشماهم
خوردیانه؟
بهنظرم نسبت بین بازیگر و بازیکن بودن
در عرصه تئاتر بیشتر خودش را نشان میدهد
تا ســـینما .فوتبال از این لحاظ میتواند شبیه
تئاتر باشد که تو حست را مستقیم از تماشاگر
میگیـــری و ایـــن لـــذت را در لحظـــه تجربه
میکنی؛ حســـی که خیلی خوشـــایند اســـت.
شـــاید تجربه فوتبال در مسائلی از این دست
به من کمک کرده باشـــد .مثالً اینکه استرس
کمتری از بازی جلوی تماشاگران تئاتر داشتم
و فشـــار نگاه تماشـــاگران را روی خودم حس
نمیکردم .با اینکه بـــه حضور من در عرصه
تئاترنقدهایبیشتروتندترینسبتبهسینما
وجود داشـــت ،ولی بازهم باعث نمیشـــود
فشـــار حضور تماشـــاگر را حس کنـــم .اتفاقاً
انگیزه و ذوق بیشـــتری برای اجرا میداد .هر

میشـــود پژمـــان جمشـــیدی را در نقشهای
طنازانـــه باور کنند .اساســـاًخودتـــان به نقش
آفرینیدرکدامژانربیشترعالقهدارید.
به درســـت یا غلـــط خیلی بیـــن نقشها
تفاوت قائل نیســـتم اما حس میکنم اگر در
درجـــه اول فیلمنامه خوبی باشـــد در درجه
دوم کارگردان خوب و در درجه سوم کستینگ
خوبی باشد به من انگیزه و حس بهتری برای
حضور در آن کار میدهد .از همه اینها مهمتر
این اســـت که ً
اصـــا بتوانم آن نقـــش را اجرا
کنم یا نه؛ یعنی توانایی اجرای آن نقش را در
خودم ببینم یا نه .اینکـــه میتوانم آن نقش
را چنان که در فیلمنامه هســـت یـــا کارگردان
انتظار دارد پیاده کنم یا نه .دغدغههای اصلی
و همیشگی من برای قبول یک نقش و حضور
در یک فیلم و ســـریال همین مؤلفه هاست.
دلیـــل اینکـــه در فیلمهـــای با ژانـــر جدیتر
نقشهای کوتاهتر هم بـــازی کردم به همین
دلیل اســـت؛ چون دوست داشتم اگر توانایی
خاصی در ایفـــای آن نقش دارم دیده شـــود
و خـــودم آن را تجربـــه کنم .بـــرای نقشهای

اینکه حـــاال مرا در نقشهـــای جدی بپذیرند
با توجه به اینکه من چهره نســـبتاً خشنی هم
دارم .بههر حال در چرخش کمدی به جدی
چالشهایی وجود دارد .از این حیث که مردم
مـــن را بهعنوان بازیگر کمدی میشناســـند و
حاال اگر بخواهند در نقشهـــای جدی من را
ببینند هم خیلی راحت نیست و نیاز به زمان
برای مخاطب و تمرکز برای من دارد تا بتوانم
ذهنیت قبلی مخاطب را بشـــکنم و با چهره
تازهای از خود مواجه کنم که باورپذیر باشد.
ëëآقـــای جمشـــیدی شـــما در ورود بـــه عرصه
بازیگریعالوهبراینکهابتدادرنقشخودظاهر
شدید ،در کنار سام درخشانی یک زوج کمدی
را هم تشکیل دادید .فکر میکنید اگر این اتفاق
نمیافتاد و زوج شـــما و آقای درخشانی شکل
نمیگرفت آیا در مســـیر بازیگری تان هم تأثیر
میگذاشت و ممکن بود در مسیر دیگری قرار
میگرفتید؟
بله مـــن بارها گفتم که ســـریال «پژمان»
ریســـک بزرگی بود .شـــاید بزرگترین ریسک
زندگی من بود؛ چون من سابقهای در فوتبال

من در این جامعه زندگی میکنم و با انواع و
اقسام دیدگاهها مواجه میشوم هیچ چیزی
مرا متعجب و شوکه نمیکند .ما آدمهایی
هستیم با افکار وعقاید مختلف ،تربیتها و
فرهنگهای مختلف و برای همین اگر بتوانیم
به نظرات هم احترام بگذاریم حتی اگر برای
ما خوشایند نباشد هم جامعه بهتری خواهیم
داشت و هم زندگی راحت تری
چه سالن پرتر بود برای من خوشایندتر بود.
ëëبه نظر میرسد شـــما هم برای تجربهگرایی
در ســـینما و بازیگری و هم برای اثبات خود به
منتقدانی کـــه با بدبینی به کارنامه شـــما نگاه
میکنند تالش میکنید تا از نقشهای کمیک
فاصله بگیرید و حتی امســـال بـــه غیر از «خط
فرضی»درفیلم«شیشلیک»همبهاعتقادمن
نقششماجدیبودنهکمدی.اینکهمردمشما
را در نقش جدی بپذیرند آیا به این برمیگردد
کـــه اولین بـــار و در ادامه شـــما را در نقشهای
کمدی دیدند یا ویژگیهای فردی شما مثالً نوع
فیزیک صورت و شـــمایل ظاهری تان باعث

کمدی که پیشنهاد داشتم همیشه ولی برای
نقشهایجدیپیشنهاداتآنقدرنبود.قبول
کردن نقشهـــای کوتاه مثل فیلم «هزارتو» و
حتی همین «خط فرضی» به من کمک کرد
و میکند که کارگردانها از این زاویه هم بازی
مـــرا ببینند و اگر قابل بدانند برای کارهایی که
میخواهند بسازند پیشـــنهاد دهند .در مورد
اینکه مردم مرا در نقشهای جدی میپذیرند
یاخیر؛پاسخقطعیدادندشواراست.همین
که مردم مرا بهعنوان یک دفاع و فوتبالیست
خشـــن میشـــناختند بهعنـــوان یـــک بازیگر
کمدی بپذیرند شـــاید خیلی سختتر بود تا

داشـــتم و با آن سابقه میتوانستم در سطوح
مختلـــف کار مربیگری کنـــم اما اگر ســـریال
«پژمان» پخش میشـــد و مـــورد اقبال مردم
قرار نمیگرفت و زوج من و ســـام درخشانی
جـــواب نمیداد شـــاید برگشـــتن بـــه دنیای
فوتبال هم برای من ســـختتر میشد .حاال
اینکه چـــه اتفاقـــی میافتـــاد نمیدانم ولی
قطعاً سرنوشت من عوض میشد و در مسیر
متفاوتی از حاال قرار میگرفت.
ëëحاال که بحـــث از زوج هنـــری و زوج کمدی
مطرحشـــد با ارجاع بهفیلم «شیشـــلیک» به
نظر میرسد ظرفیت خوبی برای شکلگیری

زوج جمشـــیدی و عطـــاران وجـــود دارد.
ضمن اینکه شـــما در ســـریال «زیر خاکی»
در کنـــار خانم ژالـــه صامتـــی؛ زوج کمدی
خوبی را شکل دادید و بهنظر میرسد یکی
از ظرفیتهای پژمان جمشیدی قابلیت
زوج شدگی در بازیگری و سینماست .نظر
خودتانچیست؟
من که عاشـــق آقای عطاران هســـتم.
به نظرم شـــکلگیری یـــک زوج هنری در
کمدی خیلی مهم اســـت .مثل «هزارپا»
زوج آقـــای عطـــاران و جـــواد عزتی ،مثل
«بارکـــد» زوج محســـن کیایـــی و بهـــرام
رادان ،مثل «ســـن پترزبورگ» زوج پیمان
قاســـمخانی و محســـن تنابنده ،امیدوارم
حضـــور مـــن در کنـــار آقـــای عطـــاران در
«شیشـــلیک» به جذابیت این زوج منجر
شده باشد .من که آرزو داشتم در کنار آقای
عطـــاران بازی کنم .به آقای مهدویان هم
گفتـــم چه بهتر که ایـــن آرزو در فیلمی به
کارگردانی شـــما اتفاق بیفتد که توانایی و
کارنامه مشخصی دارید .با خانم صامتی
ً
قبـــا هم بازی کـــرده بـــودم .در چند تئاتر
از جملـــه تئاتری که خودشـــان کارگردانی
کـــرده بودنـــد مـــن نقـــش اصلـــی آن را
بازی کـــردم .همچنیـــن در «زیرخاکی» و
«تگزاس دو» بـــا هم بازی کردیـــم و االن
هـــم داریم «زیرخاکـــی دو» را بـــا هم کار
میکنیم به نظرم ایشـــان فوقالعاده و از
نوابغ بازیگری کشـــور ماســـت .من هم از
حرفهای بودن و توانایی بازیگریشان و هم
از اخالق خوبشان خیلی چیزها یاد گرفتم
و میگیرم .امیـــدوارم در آینده باز هم این
همکاری تکرار بشود.
ëëدر جشنواره امســـال در «شیشلیک» که
به نظرم بیشتر تلخ بود تا طنز لحظاتی بود
که با پژمان جمشـــیدی بغـــض کردیم .به
نظرتانپژمانجمشیدیبههماناندازهکه
میتواندبخنداندمیتواندبگریاند؟
موافقـــم .بـــه نظر منم «شیشـــلیک»
فیلم تلخی اســـت .فیلم عجیبـــی که اگر
اکران بشـــود حرفهای زیادی برای گفتن
دارد .خـــود من هم با ســـکانس عروســـی
خیلـــی متأثر شـــدم و به نظر مـــن یکی از
عجیبترین سکانسهای تاریخ سینمای
ماست .خیلی سکانس تلخی است خیلی
تلخ و من خیلی این ســـکانس را دوســـت
دارم .من این ســـکانس و آن سکانسی که
خانم ثابتی جلـــوی در خانه من میآید و
من که تازه از بیرون آمدهام بچهام را بلند
میکنم و میگویم بیســـواد آینده و بیکار
حال حاضر را هم خیلی دوست دارم.
 ëëبهعنوان ســـؤال پایانی خواستم بگویم
پژمان جمشـــیدی بدون اغـــراق یا هرگونه
نگاه صرف ستایشآمیز توانسته خود را در
ســـینمای ایران اثبات کند و من معتقدم از
بسیاریازبازیگرانشناختهشدهوسلبریتی
هم جلوتر است .چقدر مراقب هستید که
از این مســـیر دور و منحرف نشـــوید و برای
حرفهایماندنچهمیکنید؟
این نـــگاه لطف شماســـت امـــا اینکه
چگونه مراقبت کنم نمیدانم دقیقاً ولی
میدانـــم که خیلی ســـخت اســـت .نه در
ارتباط با خودم که دربـــاره هرکس هرچه
هنرمنـــدی موفقتـــر شـــود پیشـــنهادات
اغواکننده و هیجان انگیز هم به او بیشـــتر
میشـــود چه مالی و چه کاری و شـــغلی و
در این شرایط حفظ کردن موقعیت هنری
خیلی ســـخت میشـــود؛ بویژه با توجه به
شرایط سخت اقتصادی که در جامعه ما
وجود دارد ســـختتر هم میشـــود .با این
حال سعی میکنم در انتخاب هایم دقیق
و سختگیر باشم و دستکم انتخابهایی
باشـــد که مردم دوســـت داشـــته باشند و
خیلی صادقانه بگویم برای من مهمترین
معیـــار این اســـت کـــه مخاطـــب کارم را
دوست داشـــته باشـــد و برای این هدف و
دغدغه همه تالشم را خواهم کرد.

مورد عجیب پژمان جمشیدی

پژمان جمشیدی از معدود ورزشکارانی است که به سینما آمد و ماندگار شد
یادداشت

محدثه واعظیپور
روزنامهنگار

ëëستارههای شکستخورده
چهرههـ ــای مشـ ــهور و محبـ ــوب حـ ــوزه
موسـ ــیقی ،ورزش و حتی سیاست نه تنها در
ایران که در همه جهـ ــان ،بخت این را دارند
تا مقابل دوربین بروند .این ماجرا در ایران،
روندی متفاوت داشته است؛ طمع به جذب
مخاطب با اسـ ــتفاده از شهرت و محبوبیت
چهرههای ورزشـ ــی و سـ ــتارههای موسـ ــیقی
معمـ ــوالً نتیج ـ ـهای جـ ــز شکسـ ــت فیلمها
نداشته است؛ در این زمینه ،سالهای پیش
و پس از انقالب ،استثناهایی شاهد بودهایم،
امـ ــا قاعـ ــده از شکسـ ــت صحبـ ــت میکند.
محمدعلی فردین سـ ــتاره سینمای پیش از
انقالب ،از معدود ورزشـ ــکارانی بود که بیش
از یـ ــک دهه ،محبوب و مشـ ــهور باقی ماند و
نامش عاملی برای فروش فیلمها بود.
در دوران اصالحـ ــات که فضای سـ ــینما

تغییر کرد احمدرضا عابدزاده ،علی پروین
و جواد زرینچه مقابل دوربین رفتند؛ نتیجه
قابل پیشبینی بود ،هیچ یک از آن فیلمها،
فیلـ ــم خوبـ ــی نبـ ــود ؛ فیلـ ــم ها نتوانسـ ــتند
تماشـ ــاگران انبوه را ترغیب کنند ،همانطور
که حضور هادی سـ ــاعی در فیلم سینمایی
«پی ( »22حسین قاسمیجامی) موفقیتی
بـ ــرای این سـ ــتاره پرافتخار نداشـ ــت .تجربه
حضور یوسـ ــف کرمی قهرمـ ــان المپیک در
فیلم «قهرمانان کوچک» (حسین قناعت)
بهدلیـ ــل نزدیک بـ ــودن نقش بـ ــه او موفق
بـ ــود ،اما تأثیری روی فـ ــروش فیلم که برای
مخاطب کـ ــودک و نوجوان سـ ــاخته شـ ــده،
نداشـ ــت .یـ ــک دهه پیـ ــش ،مازیـ ــار فالحی
خواننده شناخته شده پاپ در سریال «قلب
یخی» (محمدحسـ ــین لطیفی) بـ ــازی کرد.
او در آن سـ ــریال چنـ ــد قطعـ ــه اجـ ــرا کـ ــرد و
حضورش آزاردهنده نبود .فرزاد فرزین دیگر
خواننده پاپ در سـ ــالهای اخیر ،نسـ ــبت به

گذشـ ــته در بازیگری فعالتر شده و حاصل
کارش در نقشـ ــی پیچیده و منفی در «ملکه
گدایان» (حسـ ــین سـ ــهیلیزاده) قابل قبول
اسـ ــت .کارنامـ ــه بازیگری شـ ــادمهر عقیلی
سـ ــتاره موسـ ــیقی در سـ ــالهای اصالحات،
با دو شکسـ ــت بزرگ گره خـ ــورد« .پر پرواز»
(خسرو معصومی) و «شب برهنه» (سعید
سـ ــهیلی) با وجود تصور سازندگانشان برای
رکوردشکنی ،بیش از هرچیز دیگری ،ناکامی
لقب گرفتند .علی انصاریان که ستاره فوتبال
بود ،با سریال طنز «زیر آسمان شهر» (رضا
عطـ ــاران) بازیگـ ــری را آغاز کرد .این سـ ــتاره
محبوب در اجرا ،موفقتر از بازیگری بود.
ëëتئاتریهای موفق
برخـ ــاف چهرههایـ ــی کـ ــه از ورزش و
موسـ ــیقی به دنیای بازیگـ ــری آمدند ،اغلب
سـ ــتارههای تئاتر وقتی مقابل دوربین سینما
رفتند موفق بودند .سـ ــینمای متفاوت ایران
در دهه چهل ،وقتی خواسـ ــت مقابل ابتذال

فیلمفارسی بایستد به بازیگران تئاتر پناه برد؛
«گاو» (داریوش مهرجویـ ــی) عرصهای برای
دیده شـ ــدن این بازیگران بود .در سـ ــالهای
پس از انقـ ــاب و با حذف سـ ــتارههای دوران
قبـ ــل ،عرصهای بـ ــرای دیـ ــده شـ ــدن اغلب
بازیگـ ــران فیلـ ــم «گاو» کـ ــه میانسـ ــال بودند
فراهم شد .سـ ــینمای متفاوت و غیرتجاری،
معموالً سـ ــراغ سـ ــتارههای تئاتر م ـ ـیرود؛ در
آغاز دهه هفتاد ،خسرو شکیبایی با «هامون»
(داریوش مهرجویی) محبوب و مشهور شد و
در دهه نود ،نوید محمدزاده مهمترین بازیگر
تئاتر بود که به سـ ــینما آمد و درخشید .پیش
از او و در دهه هشـ ــتاد ،پانتهآ بهرام ،محسـ ــن
تنابنده ،امیر جعفری و احمد مهرانفر از تئاتر
به سینما آمدند .جعفری زودتر از دیگران به
شهرت و محبوبیت رسـ ــید ،بهرام در سینما
به انـ ــدازه تلویزیون و تئاتر موفـ ــق نبود و زوج
تنابنـ ــده و مهرانفر ،با «پایتخت» (سـ ــیروس
مقدم) موقعیتی ویـ ــژه را تجربه کردند .ورود

پدیدههای تئاتر به سینما و تلویزیون معموالً
به درخشش آنها ختم میشود .هوتن شکیبا
و بهـ ــرام افشـ ــاری از چهرههای جـ ــوان تئاتر
هستند که سالهای اخیر به شهرت رسیدند
و مهمتر از آن ،کارنام ـ ـهای قابل توجه دارند؛
برای بعضی بازیگرها مانند سـ ــتاره پسیانی،
روند ورود به سینما به کندی صورت میگیرد
در حالی که او در تئاتر ،بازیگری درخشـ ــان با
انبوهی نقش خاص است.
ëëستاره فیلمهای پرفروش
در میان ورزشکارانی که به سینما آمدند با
نقشآفرینیهایضعیفشان،دوستدارانشان
را ناامید کردند و به دنیای ورزش پناه بردند،
یک نام استثناست؛ پژمان جمشیدی اوایل
دهه نود ،به بازیگری روی آورد و با وجود انبوه

مخالفتها ،غرضورزیها و اظهارنظرهای
غیرمنصفانه به راهش ادامـ ــه داد ،بازیگری
که با «پژمان» (سـ ــروش صحت) به شهرت
رسیده بود ،همان سـ ــالها در «بادی که تو را
خشک کرد مرا برد» (علی نرگسنژاد) روی
صحنه رفت .شاید جمشیدی را بیشتر با آثار
طنز پرمخاطبـ ــش در سـ ــینما و تلویزیون به
یاد بیاورند ،سریالهای «زیر خاکی» (جلیل
سامان) یا «دیوار به دیوار» (سامان مقدم) و
فیلمهای «خوب ،بـ ــد ،جلف» و «تگزاس»،
اما او بازیگری اسـ ــت که نقشهایی متنوع را
تجربه کرده و آنقدر اعتماد به نفس داشـ ــته
که بارهـ ــا روی صحنـ ــه تئاتر بـ ــرود ،کاری که
بعضی از بزرگترین ستارههای سینما جرأت
آن را ندارنـ ــد؛ در کنـ ــار شـ ــیرینی و مالحتـ ــی

کـ ــه جمشـ ــیدی در نقشهـ ــای کمدی
دارد و برای تماشـ ــاگر جذاب است ،در
همان نقشهای به ظاهر مشابه ،تنوع
و اجراهایـ ــی متفـ ــاوت دیده میشـ ــود.
جمشـ ــیدی در ایـ ــن سـ ــالها تبدیل به
ستاره سـ ــینمای تجاری شـ ــده و اغلب
کمدیهایش فروش داشته ،نقشهای
جدی هم بازی کرده و روی صحنه تئاتر
رفته است .او در «فرانکنشتاین» (ایمان
افشـ ــاریان) نقشـ ــی دشـ ــوار و خاص را
تجربه کرد؛ به نظر میرسد جمشیدی،
طلسم شکست سـ ــتارههای ورزشی در
سـ ــینما را شکسـ ــته یا این فرصت را به
دسـ ــت آورده تا تصویری دیگـ ــر از این
حضـ ــور انعـ ــکاس بدهـ ــد .او بازیگری
باهـ ــوش اسـ ــت و میدانـ ــد چگونـ ــه
از دل دشـ ــواریها بـ ــه سـ ــامت عبـ ــور
کند .پژمان جمشـ ــیدی بـ ــرای ماندن،
آمده است.

