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در سینمای جهان بازیگران معدودی مثل هلن 
میرن یا مریل استریپ وجود دارند که باال رفتن 
سن و سالشان باعث نشــده از پیشنهادهای 
کاری شــان کم شــود و همچنان پرکارند. در 
سینمای ایران هم شما نمونه بسیار خوبی برای 
این مسأله هستید و با تمام محدودیت هایی که 
در این سال ها با آن مواجه بودید و حتی بسیاری 
از کارهایتان هم دیده نشده اند اما باز هم پرکار 
هستید و پیشنهادات زیادی برای بازی به شما 
می شــود. به نظر خودتان این مسأله ناشی از 

چیست؟
البته در تئاتر و سینمای ما هم از این دست بازیگران 
داشــته ایم. نمونه اش خانم جمیله شــیخی یا خانم 
چهره آزاد هســتند که تا آخرین روزهای زندگیشان 
بازی می کردند. من هنوز خیلی زمان دارم تا به ســن 
آن موقع های اســتادهای خودم برســم اما آنچه که 
باعث می شــود یک بازیگر بتواند در این مسیر بماند 
اعتمادبه نفسی است که در حرفه اش دارد و نه هیچ چیز 
دیگر. من هنوز فکــر می کنم خیلی کار هســت که 
باید انجام دهم و خیلی راه های نرفتــه وجود دارد که 
باید آنها را طی کنم. ما چند بحــث در بازیگری داریم: 
استار، سوپراســتار و بازیگر. اینها لزوما با یکدیگر یکی 
نیستند ولی کال همیشه بازیگران باقی خواهند ماند نه 
سوپراستارها. البته ممکن است یکی مثل خانم مریل 
استریپ یا آمیتاب باچان در سینمای هند سوپراستار 
هم باشــند ولی اول از همه بازیگرنــد و اختالف هنر 
بازیگری آنها با دیگران خیلی زیاد است. ضمن این که 
من هیچ وقت نمی خواهم عنوانم دو تا شود. یعنی هم 
بازیگر باشم هم کارگردان، یا هم بازیگر هم تهیه کننده 
و خب شاید این مهم ترین چیزی است که به آن اعتقاد 
دارم. این که همیشه فقط یک بازیگر بمانم ولی سعی 
کنم بهترینش باشــم. ضمن این که بعید می دانم در 
سینمای ما همیشه برای من نقش باشد، خودم مدام 
تالش می کنم ایــن چرخه را تغییر دهــم، 99 درصد 
فیلمنامه هایی که به دست من می رسد یا ماجرای اعتیاد 
است یا ماجرای فحشا یا بزهکاری. هیچ کس دریافتی 
از عمق تاریخ نمایشــی ما ندارد کــه بخواهد چیزی 
بنویسد. االن مشکل اصلی سینمای ما نه کمبود بازیگر 
خوب است نه کمبود کارگردان خوب، مشکل ما نبود 
فیلمنامه نویس خوب است. هیچ کسی عالقه مند نیست 
برای من نقشی بنویسد، خب خودم باید دست به کار 
شوم و مدام چرخه بازیگری ام را تغییر دهم تا به تکرار 

نرسم.
مهم ترین ویژگی شــخصیت عمه در فیلم 
»یحیی سکوت کرد« چه بود که حضور در آن را 

پذیرفتید؟
یکی از جاذبه های سناریویی که خواندم چندگانگی 
این شــخصیت بود و نکته جالب تر این بــود که او در 
ارتباط با یــک کودک قرار می گیرد. از ســال های دور 
به شــخصیت های چندگانــه عالقه داشــتم. برخی 
شــخصیت ها در فیلم هایی که بازی کــرده ام چنین 
خصوصیاتی داشت که البته بسیاری از آنها دیده نشد. 
شخصیت چندگانه باعث می شــود که شما در ظاهر 
قضاوتی را نسبت به او داشته باشید ولی درونش چیز 
دیگری در جریان اســت. عمه، عاطفه ای در ارتباط با 
اطرافیانش و به خصوص این بچه دارد که پشــت یک 
الیه خشن ظاهری که به دلیل قضاوت همان جماعت 
اطرافش به وجود آمده پنهان شــده، این مسأله برایم 
بســیار جذاب و جالب بود. این کــه بتوانم به جزییات 
درونی یک شخصیت ظاهرا خشــن، منفی و به دور از 
عاطفه بپردازم چالش خوبــی برایم بود. با این که همه 
انسان ها از این دست پیچیدگی  شخصیتی جذاب در 
خود دارند اما متاسفانه شخصیت ها در فیلمنامه های ما 
همیشه تک بعدی اند، اینجا شخصیت عمه چند بعدی 

بود و این مسأله برایم اهمیت زیادی داشت. 
سال ها بود که حضور شما را تا این اندازه نزدیک 
در کنار بچه ها ندیده بودیم. حتی در فیلم جدید 
کاله قرمزی هم که ما به حضور شما در آن عادت 

کرده بودیم، حضور نداشتید...
عدم حضورم در کاله قرمزی به این دلیل بود که اجازه 

نداشتم بازی کنم. 
شما واقعا رکورددار ممنوع الکار بودن شده اید. 

فکر می کنم درست است. )می خندد(
بگذریم. همیشــه در کارهایی که یک طرف 
ماجرا کودک بوده شــما حضور بسیار موفقی 
داشــتید، مثل »مهرمادری«، »شهرموش ها«، 
»کاله قرمزی« و حتی ســریال »گل پامچال«، 
انگار یک حس کودکانه خاصی وجود دارد که در 
مواجهه شما با کودک آن حس متبلور می شود. 
اوال چه اتفاقی می افتد کــه این حس به وجود 
می آید و ثانیا چرا این قدر کم در کارهای کودک 

حضور دارید؟
برای من کار با کودک یک ویژگی مهم دارد. کودکان 

دلیلی برای بازی کردن ندارند و یک نوع شــور و شعف 
خالصی در آنها وجود دارد. منطقی پشت بازی کردن 
آنها نیست، نه می خواهند پولدار شوند نه معروف. اکثر 
بچه ها به شکلی کامال اتفاقی وارد این عرصه می شوند. 
اما تنها آنهایی ماندگار می شوند که هم شعور این کار 
را پیدا می کنند )یا دارند( و هم ذاتا بچه های باهوشی 
هســتند. من برای بازی کردن انتخــاب نمی کنم که 
دوســت دارم با کودک بازی کنم یا بزرگســال، فقط 
سناریوهایی که بازی می کنم گاهی شخصیت کودک 

در آنها وجود دارد و گاهی نه.
ماهان نصیری بازیگر کودک این فیلم از این که 
در کنار شما بازی کرده خیلی خوشحال است. با 
سن و سالی که دارد شاید چندان جایگاه شما 
در سینما را نمی شناســد اما مدام درخصوص 
خصوصیات مثبت شما مثل مهربانی و داشتن 
اعتمادبه نفس حرف می زنــد. این حرف ها را از 
زبان حسین سلیمانی بازیگر »مهرمادری« هم به 
کرات شنیده ایم. در مواجهه اولیه تان با بازیگران 
کودک چه می کنید که چنیــن تاثیری بر آنها 

می گذارید؟ 
واقعــا کار خاصی نمی کنم. تنها چیــزی که به آن 
اعتقاد دارم این است که کودک برای من انسانی است 
که فقط کمی قدش از من کوتاه تر است. ضمن این که 
در بازیگری بچه ها هستند که باید ما را بپذیرند ما حق 
نداریم بگوییم آنها را نمی پذیریم. ماهان هم در این فیلم 

پذیرفت که با من رابطه خوبی داشته باشد. 
در جشنواره سی وسوم دو فیلم از شما اکران 
شــد که کارگردانان هر دو، جوان های کار اولی 

بودند. یکی »یحیی سکوت نکرد« به کارگردانی 
کاوه ابراهیم پور و دیگری »بهمن« به کارگردانی 

مرتضی فرشباف. اولی کامال 
درگیر داســتان بود و دومی 
خیلی به مقولــه فرم اهمیت 
داده بــود. دو وجه مختلف 
فیلمســازان جوان فعلی. به 
نظر شما کدام یک بیشتر به 
درد سینمای ایران می خورد. 

داستان پردازی یا فرم گرایی؟
واقعا نمی توان تکلیف تعیین کرد. 
کامال بستگی به سناریو دارد. یک 
کارگردان دوست دارد به فرم توجه 
بیشتری کند. این سلیقه اوست. به 
نظرم باید هر دو وجود داشته باشد 
و ترکیب درســت فرم و داستان 
ایده آل ترین شــکل آن است. ولی 
درنهایت این ســلیقه کارگردان 
است که برای فیلمســازی کدام 

روش را انتخاب کند.
شما به عنوان یک بازیگر با تجربه ای که دارید 
و درک شرایط مختلف سینمای ایران در مقاطع 
گوناگــون به نظرتان در دوره ای که هســتیم 

کارگردانان به کدام سمت بروند بهتر است؟
بیشتر و کمتر ندارد. در هر دوره ای هر کسی احساس 
کند می تواند اثر متفاوتــی را ارایه کند باید آن را انجام 

دهد. فرقی هم ندارد که در فرم باشد یا داستان.
بیش از سه دهه می شود که در سینما حضور 
دارید. شــرایط اجتماعی- سیاسی مختلف و 
کامال متفاوتی را تجربه کرده اید. اگر بخواهید 
نگاهی کلی بــه وضع ســینمای اجتماعی 
ایران بیندازید طی این ســال ها به نظرتان چه 
تفاوت هایی در این زمینه ایجاد شــده؟ چقدر 
فیلم ساختن با موضوعات اجتماعی سخت تر یا 

سهل تر شده؟
به نظرم سخت تر یا سهل تر نشده، نگرش بیان آنها 
متفاوت شده است. مثال ما در سینمای اجتماعی یک 

زمان فیلمی مثل »اجاره نشین ها« اثر آقای مهرجویی را 
داریم که با این که ساختاری کمدی دارد اما از چارچوب 
محکم، جذاب و دلنشینی برای مخاطب برخوردار است 
اما هر چه می گذرد این نگاه اجتماعی به جامعه در هر 
قالبی که هست سطحی تر می شود تا جایی که امروز 
این نگاه تنها به اتفاقات خیلی سطحی و سیاه جامعه 

می پردازد. 
به نظر شما چرا نگاه ســینمای ایران در این 

زمینه چنین زاویه ای پیدا کرده است؟
دلیلش حتما مسائل اجتماعی است که تاثیر خودش 

را بر مسائل فرهنگی هم گذاشته است.
یعنی هنرمندان در این اتفاق چندان مقصر 

نیستند؟

نه نیستند. البته نمی خواهم بگویم که اصال مقصر 
نیســتند. ولی به هر جهت هنرمندان ما به واســطه 
سیاســت گذاری ها و کنتــرل و 
چارچوبی که برای مسائل فرهنگی 
ایجاد کرده اند باید در همان مسیر 
تعیین شده حرکت کنند و خیلی 
قادر نیســتند ایــن چارچوب ها 

بشکند و فراتر برود.
خــب به نظر شــما در این 
30 سال آیا این سختگیری ها و 
گذاشتن چارچوب های سفت و 
سخت موثر بوده؟ آیا هنوز هم 
نمی شود به هنرمندانی که در 
این سال ها کار کرده اند اعتماد 

کرد؟
معلومه که باید بــه هنرمندان 
اعتماد کرد. چه کسی را می توان 
ســاده تر و صادق تر از هنرمندان 
پیدا کرد. اتفاقا من خیلی موافقم و 
دوست دارم که چارچوب های مشخص وجود داشته 
باشد ولی چارچوبی که در آن منع ابتذال وجود داشته 
باشــد نه منع خالقیت. دلیلی که خیلی از هنرمندان 
ما نمی توانند جلو بروند این اســت که در سال های نه 
چندان دور نه منع ابتذال، بلکه منع خالقیت علت اصلی 
مشکالت آنها بود. اتفاقا جالب است که اگر درست دقت 
کنید از یک جایی به بعد دریچه های ابتذال به وفور باز و 
یک نوع بی فرهنگی اشاعه داده شد. حاال به نظر می رسد 
که خدا را شــکر دوباره این منع فقط به سمت ابتذال 

درحال حرکت است نه خالقیت.
سینمای ایران در ســال های پس از انقالب 
مسیر پرفرازونشیبی را تا امروز طی کرده است. 
یکی از نگاه هایی که در بین مدیران دولتی نسبت 
به هنرمندان-که سینماگران بخش مهمی از آن 
هستند- وجود دارد و گاهی به شدت موجبات 
حاشیه را فراهم می کند این است که هنرمندان 
و اخص تر سینماگران انســان هایی متبختر 
با تمایالت اپوزیسیونی هســتند که هیچ گاه 

حاضر نیستند در هیچ زمینه ای اشکاالت خود 
را بپذیرند. به نظر شما این نوع نگاه به جماعت 

هنرمند از کجا سر رشته می گیرد؟
من فکر می کنم به این دلیل است که بخش عظیمی از 
مدیریت فرهنگی ما به دست هنرمندان نیست. االن تازه 
هنرمندان به این نکته رسیده اند که کار عجیب و غریبی 
نیســت اگر اموراتشان را خودشــان در دست بگیرند. 
هیچ اتفاقی هم رخ نمی دهد. هنرمند نمی خواهد کار 
سیاسی انجام دهد یا دیدگاه سیاسی جلو ببرد. هنرمند 
می خواهد به جامعه آگاهی دهد تا ســختی هایش را 
راحت تر تحمل کند و نسبت به محیط اطرافش برخورد 
آگاهانه تری داشته باشد. با دادن آگاهی نسبت به زندگی 
سهل تر، همزیستی مسالمت آمیزتر یا بی آزاری کمتر 
اتفاق بدی نمی افتد، جامعه رو به رشد می رود و حتی 

کمک می کند که اقتصاد بهتری هم داشته باشیم.
به عنوان بازیگر به نظرتان چه موضوعاتی باید 

در سینمای ایران بیشتر مورد توجه قرار گیرد؟
به نظرم مهم موضوع نیست بلکه مهم چگونگی ارایه 
آن است. به نظر من باید موضوعاتی کار شود که دریافت 
و دقت کامل نســبت به ارایه آن موضوع وجود داشته 
باشد. می تواند یک موضوع ساده راجع به حیوان باشد یا 
یک موضوع پیچیده درخصوص فلسفه وجودی. آگاهی 
داشتن نسبت به موضوعی که قرار است درخصوص آن 

کاری انجام دهید از همه چیز مهم تر است.
شما ازآن دسته بازیگرانی هستید که همیشه 
یک پــای کمپین ها و حــرکات خیرخواهانه 
درخصوص مسائل و معضالت اجتماعی بوده اید. 
به نظر شما جماعت هنرمند چقدر باید خودش را 
موظف بداند که درخصوص مسائل و آسیب های 

اجتماعی پیشقدم   باشد؟
به نظرم در این زمینه هیچ اجباری برای کسی وجود 
ندارد. همه جای دنیا هم برخی هنرمندان هستند که 
دوست دارند درخصوص مسائل و معضالت اجتماعی 
سهیم باشند چون برد اجتماعی شان قوی تر از آدم های 
کمتر شناخته شده است و بیشتر این سهیم بودن ها هم 
برمی گردد به کارهای خیریه و امور عام المنفعه. برخی 
این اعتقاد را دارند که برای این مسائل وقت بگذارند و 
برخی نه. نمی توان کســی را در این زمینه مجبور کرد 
ولی شناخته تر بودن هنرمندان باعث می شود که مردم 
بیشتر به حرکت هایی از این دست اعتماد کنند و در آن 

مشارکت داشته باشند.
چه چیزی درون شــما وجود دارد که باعث 
می شود همیشه در این راه حضور پررنگی داشته 

باشید؟
تربیت خانوادگی. پدر من... )بغض فاطمه معتمدآریا 
در این لحظه شکســت و چند لحظه ای به یاد پدرش 
اشک ریخت و ســکوت کرد( پدر من رئیس ایستگاه 
آتش نشانی بود. خیلی از آتش نشانی های تهران را پدرم 
تاسیس کرده بود و اولین چیزی که به ما در خانواده یاد 
داد این بود که میــزان ارزش هر آدمی به اندازه کمکی 
اســت که به دیگران می کند. این تربیت من است به 
همین دلیل هم در مســائل اجتماعی سعی می کنم 
حضور پررنگی داشته باشم چرا که همیشه پدر و مادرم 

را درحال کمک به دیگران دیده ام.
دلمان تنگ شده مثل سال های اوج کاریتان 
در دهه هفتاد باز هم شــما را در کارهای کمدی 

ببینیم.
خودم هم خیلی دلم برای کار کمدی تنگ شــده 
است. شنیدم آقای هنرمند قرار است یک کار کمدی 
بسازد خیلی دلم می خواهد ببینم چه کاری قرار است 
انجام دهد. خودم که خیلی دوســت دارم کار کمدی 
انجام دهم ولی متاســفانه در این سال ها از آن جنس 
کمدی هایی که دوســت دارم بازی کنم نه دیدم و نه 

نوشته شده است.
پس از همین جا اعالم کنیم یک نفر اگر کمدی 
خوب بنویســد می تواند روی بازی شما در آن 

حساب کند.
اگر خوب باشد، حتما.

گپ 2

گفت وگو با ماهان نصیری بازیگر کودک فیلم یحیی سکوت نکرد

دوست دارم هنرم را به مردم عرضه کنم

روز اولی که ســر صحنه رفتی و جلوی 
دوربین قرار گرفتی به نظرت بازیگری کار 

سختی بود یا آسان؟
چون اولین فیلم من بود روز اول کمی احساس 

سختی می کردم ولی بعد برایم عادی شد.
از کی برایت عادی شد؟

روز سوم، شاید هم روز چهارم بود که همه چیز 
عادی شد.

اتفاق خاصی افتاد؟
راهنمایی هــای آقــای ابراهیم پــور. به عنوان 
کارگردان خیلــی خوب به من کمــک کردند تا 
درســت جلو بروم و بدانم که چه کاری باید انجام 

دهم. 
خودت یحیی را دوست داشتی؟

بله. خیلی زیاد.
اگر بخواهی بگویی یحیی چه پسری است 

چگونه تعریفش می کنی؟
به نظــرم یک پســر خیلی کنجکاو اســت که 
می خواهد از آن چیزهایی که عمــه اش در خانه 
پنهان کرده باخبر شود. پسری که دوست دارد از 

همه چیز سر دربیاورد
خودت هم مثل یحیی دوست داری از همه 

چیز سر در بیاوری؟
نمی خواهم از خــودم تعریف کنم ولی من واقعا 
بچه آزار و اذیت کنی نیستم. ولی خب ممکنه کمی 

هم کنجکاو باشم. بستگی به ذات آدم دارد.
ذات خودت چه شکلی است؟

در ذات من مهربانی و عصبانیت و خیلی چیزهای 
دیگر وجود دارد ولی معمــوال از هر کدام در جای 
خودش استفاده می کنم. یعنی باید جای خاصی 
باشد که عصبانی شوم، بیخودی و الکی عصبانی 

نمی شوم.
حاال که بازیگری را تجربــه کردی از آن 

خوشت آمده؟
بله. خیلی زیاد. البته شــاید بــه خاطر بازی در 
کنار خانم معتمدآریا باشد که این قدر از بازیگری 
خوشم آمده، بازی کردن در کنار خانم معتمدآریا 
خیلی دلچسب بود، در کنار ایشون خیلی چیزها 

یاد گرفتم.
اگر یک روز ببینی تنها فیلمی که توانستی 
بازی کنی همین »یحیی سکوت نکرد« بوده 

خیلی ناراحت می شوی؟
بله. من خیلی تــالش می کنم بتوانم هنرم را به 
مردم تقدیم کنم و دوســت دارم که آنها کارهای 

زیادی از من ببینند و در موردش نظر بدهند.
از دوستان یا اقوام، کسی فیلم را دیده؟

فامیل هایمان دیده اند. 
چه واکنشی داشتند؟

همه شــان تبریک می گوینــد. بعضی ها هم 
می گویند باریکال خیلی خوب بازی کردی.

زمانی که با خانم معتمدآریا همبازی شدی 
چه چیزی از او را بیشــتر از همه دوســت 

داشتی؟
هم بازی خیلی خوب ایشون، هم اعتماد به نفسی 
که دارنــد و هم اخالق و رفتارهاشــون. همه چیز 
خانم معتمدآریا سر جای خودش است. به موقع 
می خندند، به موقع جدی می شوند و حتی به موقع 

عصبانی می شوند. من که خیلی دوستشان دارم
احســاس می کردی که خانم معتمدآریا 
واقعا عمه ات اســت؟ همانقدر دوستشان 

داشتی؟
واال ندیدیم عمه هایمان این شکلی باشند ولی 
خب خانم معتمدآریا می توانند خیلی عمه خوبی 

باشند.
سر صحنه عصبانی هم شدی؟

یک بار. فقط در یک ســکانس. همان سکانسی 
که مجبور می شوم بروم زیر باران و باغچه را زیرورو 
کنم. وقتی از باغچه آمدم بیرون قشنگ قاطی کرده 

بودم.
سخت ترین سکانسی که بازی کردی؟

همان سکانس زیر باران. 

تو راوی فیلم هم هستی. یعنی روی تصاویر 
حرف می زنی. حس خیلی خوبی در روایت 
داســتان داری. وقتی صدایت را برای این 
صحنه ها ضبط می کردی فیلم را می دیدی و 
حرف می زنی یا همه این حس و حال از تخیل 

خودت می آمد؟
نه فیلم را نمی دیدم. کارگردان همه چیز را روی 
ورق می نوشت و من فقط پشت میکروفن می گفتم.

دوست داری فقط فیلم بازی کنی یا بازی در 
سریال های تلویزیونی را هم دوست داری؟

نه. فقط دوست دارم فیلم سینمایی بازی کنم. 
به نظرم سینما بیشتر می تواند مردم را جذب کند. 
هر چقدر من خوب تر بازی کنم مردم بیشتر جذب 

می شوند و فیلم من را می بینند. 
کالس چندمی؟

سوم دبستان را تمام کردم
اهالی مدرسه چه واکنشی به این که بازیگر 

شدی نشان دادند؟
خانم معلمم می گوید افتخار می کنم که همچین 
پسر بازیگری دارم، بقیه هم خدا را شکر خیلی راضی 

بودند.
از این کارها می کنی که مثال به دوستانت 
بگویی من بازیگرم شــما نیستید و فخر 
بفروشی؟ یا مثال من با خانم معتمدآریا فیلم 

بازی کردم شما نکردید؟
خب حتی اگر بخواهم هم نمی توانم از این کارها 
بکنم چون خیلی خوب می دانم که بچه های این 
دوره و زمونه یک خرده زود قاطی می کنند و بهتر 
است از این کارها نکنم ولی خب نمی شود که اصال 
از این کارها نکرد. بعضی وقت ها یک ذره برای بازیگر 

شدنم برایشان قیافه می گیرم و بعد در می روم.
پس شیطنت هم می کنی...

بچه شیطونی که هســتم ولی وقتی که جلوی 
دوربین می روم خیلی آن حس شیطنت را ندارم.

یــک صحنه هایی در فیلم هســت که 
بچه های محل تو را اذیت می کنند و حتی 
چند بار با آنها درگیر می شوی و تو را کتک 
می زنند، پشت صحنه رفتارت با آنها چگونه 

بود؟
اتفاقا خیلی با آنها خــوش می گذراندیم. بازی 
می کردیم، ســروکله هم می زدیــم، کلی خوش 
می گذشــت. مثال آن صحنه ای که یکی از بچه ها 
می آیند و یکی شان شیشه مار من را می شکند و 
به من یک سیلی می زند، رفقیم دلش نمی آمد بزند، 
هی به آقای کارگردان می گفت من نمی توانم او را 
بزنم، دلم نمی آید. من و کارگردان می گفتیم یک 
سیلی بزن تموم بشه بره، ولی نمی زد، هی می گفت 

دلم نمی آید. 
در یک صحنه هایــی خیلی خوب گریه 
می کنی، برای این که گریه ات درآید چه کار 

می کردی؟ پیاز که خرد نمی کردی؟
شاید برای بازیگرانی که تازه کار باشند - منظورم 
آنهایی اســت که یکی دو تا فیلم آن هم تیزر کار 
کرده اند – گریه کردن برایشــان مشــکل باشد. 
احتماال برای آنها از روشــی مثل خردکردن پیاز 
استفاده کنی، یا برایشان اشک بریزی یا کال از کار 
بیرونشان بیندازی. ولی من خودم گریه کردم. مثال 
در آن سکانس زیر باران خیلی حرصم گرفته بود 
چرا من را زیر باران آوردند. آن قدر حرصم گرفته 

بود که خیلی راحت گریه ام گرفت.
چقدر فیلم می بینی؟

خیلی نمی بینم. بیشتر وقت ها بازی می کنم.
اگر به عنوان یک بازیگر بخواهی از مردم 
درخواست کنی که به سالن  سینما بیایند و 

فیلم شما را ببینند چه می گویی؟
مردم حتمــا بیایید فیلم را ببینیــد. این فیلم 
خیلی خوب اســت. بازی خانم معتمدآریا خیلی 
خوب است. دیگر بازیگران فیلم مثل خودم، تورج 
منصوری و ندا جبرائیلی هــم خیلی خوب بازی 
کرده اند. بیایند فیلم را ببیند و روی هنر ما را زمین 

نیندازند. 

گفت وگو با فاطمه معتمدآریا به بهانه اکران »یحیی سکوت نکرد«

 دریچه های ابتذال
 بسته شود  نه خالقیت

محمدصادق شایسته|  دلمان تنگ شده بود برای دیدن یک بازی درخشان دیگر از فاطمه معتمدآریا بر پرده 
سینما. در این سال ها معتمدآریا کم فیلم بازی نکرده اما بسیاری از فیلم هایش یا هنوز اکران نشده اند یا در توقیف 
بسر می برند. با این حال اکران »یحیی سکوت نکرد« تمام و کمال این دلتنگی را از بین برد و بار دیگر معتمدآریا در 
قالب نقشی ظاهر شد که دیگر کسی را نمی توان غیر از او قالب آن تصور کرد. معتمدآریا برای بازی در نقش عمه 
در این فیلم موهای خود را کوتاه و با شمایلی کامال متفاوت یکی از پیچیده ترین نقش هایش به لحاظ شخصیتی را 
بازی کرده است. اولین تجربه کاوه ابراهیم پور این روزها در سینماهای گروه »هنر و تجربه« روی پرده است و اکران 
فیلم، بهانه خوبی بود تا در حاشیه یکی از نشست های خبری فیلم به سراغ معتمدآریا برویم و گفت وگویی با او 

درخصوص مسائل مختلف انجام دهیم.

بیخود نیســت که فاطمه معتمدآریا هوش او را فراتر از سنش می داند و از بین 200 کودک بالفاصله 
برای بازی در نقش »یحیی« انتخاب می شــود. صحبت کردن با ماهان نصیری 9 ســاله یک اتفاق 
غافلگیر کننده است. نه از آن جهت که بازی اش در »یحیی سکوت نکرد« از بازی همسن وسال هایش 
در سال های اخیر در فیلم های سینمایی دیگر یک سر و گردن باالتر است که این مسأله به تنهایی 
غافلگیر کننده است اما دلیل اصلی، ادبیات او و نحوه صحبت کردنش در هنگام مصاحبه بود که هیچ 

شباهتی به ادبیات یک پسر بچه 9 ساله نداشت. 

پدر من رئیس ایستگاه 
آتش نشانی بود. خیلی از 
آتش نشانی های تهران را 

پدرم تاسیس کرده بود و اولین 
چیزی که به ما در خانواده یاد 
داد این بود که میزان ارزش هر 
آدمی به اندازه کمکی است که 
به دیگران می کند. این تربیت 
من است به همین دلیل هم در 
مسائل اجتماعی سعی می کنم 

حضور پررنگی داشته باشم 
چرا که همیشه پدر و مادرم 
را درحال کمک به دیگران 
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