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بهجز این سختیهایی که نقشتان داشت
به چه دلیلی بازی در همچین نقشــی را قبول
کردید ،نقشی که احتمال خطرات بسیاری برای
شما داشت؟

زمانی که این نقش به من پیشــنهاد شد من چند
ماهــی روی آن فکر کــردم .آن موقــع اص ً
ال فکر
نمیکردم یک زمان بازیگر بشوم .چون قبل از آن
هم پیشنهاد داشتم اما جواب رد میدادم و میگفتم
بازیگری را دوست ندارم و اص ً
ال به آن فکر نمیکنم،
برای آن فیلم ســینمایی هم همینطور بود ،اصرار
زیادی دوستان داشتند اما من اص ً
ال مایل نبودم ولی
آنها پیگیری کردند تا گفتند شما فقط فیلمنامه را
بخوان بعد جواب بده که در جلسهای که بعد از آن
داشتیم دیدم از این نقش خوشم آمده ،نه بهخاطر
بازیگر شــدن .من به خاطر آن آدمی کــه قرا بود
نقشش را بازی کنم این کار را قبول کردم ،بهخاطر
اینکه االن زنده اســت و باید االن که هســتند با
اینکارها از آنها قدردانی کنیم و اگر من این کار را
نمیکردم در حق ایشان کوتاهی کرده بودم و البته
لطف دوستان هم بود که اصرار داشتند من این نقش
را بازی کنم چون میگفتند این آدم یک اســطوره
چ کجا درباره او صحبتی نشده و
است و تا بهحال هی 
کسی او را نمیشناسد و بهتر است که مردم بدانند
در جنگ همچین آدمهایی بودهاند و این اتفاقها
در جنگ افتادهاست .و انتخابشون بهخاطر این بود
که ما میخواهیم کســی این نقش را بازی کند که
خودش محبوبیت داشــتهباشــد و اسطوره باشد،
نمیخواهیم هرکسی این نقش را بازی کند .و من
هم به همین دالیل قبول کردم

گفتگو با هادی ساعی قهرمان تکواندوی جهان
به بهانه حضورش در سریال «آمین»

هیچوقت دنبال
معروف شدن نبودم
ولی هستم
رافعه رستمی

هادی ساعی قهرمان تکواندوی جهان و المپیک و عضو هیئت رئیسه چهارمین دوره شورای
اسالمی شهر تهران است .ساعی با به دست آوردن دو مدال طال و یک برنز در المپیک و دریافت
مقامهای باالی دیگر در عرصه بینالمللی از پرافتخارترین ورزشکاران تاریخ ایران است .اما
هادی ساعی این روزها بهجز ورزش و سیاست وارد عرص ه بازیگری هم شدهاست؛ او سال پیش
در نخستین حضور سینماییاش در فیلم «مرواریدهای خلیجفارس» به کارگردانی حسین
قاســمی جامی در نقش یکی از تکاوران دالور نیروی دریایی بازی کرد و امسال نیز در نقش
یک پلیس نیروی انتظامی در سریال «آمین» به کارگردانی منوچهر هادی ایفای نقش میکند.
ساعی در ظاهر خیلی شبیه بازیگرها نیست ،او آرام و ساکت است و خیلی کنجکاو همه چیز
را نگاه و در ذهن ثبت میکند .او اعتقاد دارد اگر بخواهد کاری را انجام بدهد به بهترین نحو آن
را انجام میدهد .با این حساب او فکر میکند بازیگر خوبی خواهد شد .به بهان ه حضور او جلوی
دوربین سینما و تلویزیون با او دربار ه ورزش ،سیاست و بازیگری صحبت کردهایم.
بهعنوان یک ورزشکار و کسی که در حوز ه
سیاسی هم فعالیت داشته چرا سراغ بازیگری
آمدید؟

در این چندین ســالی که در شــورای شهر بودم
هیچوقت دنبال مسائل سیاسی نبودم ،چون شورای
شــهر اص ً
ال جایگاه سیاسی نیســت ،نزدیکترین
نهاد به مردم شــوراهای شهر هســتند ،آنها کار
مردمی انجام میدهند ،سیاســی نیســتند ،حاال
شاید یکسری از دوستانی که در این پست هستند
قب ً
ال در جایگاه سیاسی هم بودند ولی دلیل بر این
نمیشود که شورای شهر سیاسی باشد ،اگر هم باشد
من اص ً
ال در مسائل سیاسی دخالت نمیکنم و اگر
هم خاطرتان باشد من زمانی که در رأیگیری شورا
شرکت کردم تنها کسی بودم که در دور ه اخر خیلی
مستقل به شورا رفتم و رأی آوردم .چون هیچوقت
به هیچ حزب و دستهای وابسته نبودم.
دلیل وارد شــدن به شورای شهر چهبود؟
چهجور خدمتی مد نظرتان بود؟

بازیگری چطور؟ این کار را برای چه انتخاب
کردید؟

من پیشنهادهای زیادی در بازیگری داشتم ولی در
هرکاری دوست نداشتم بازی کنم ،در حوزههایی
دوست دارم بازی کنم که حضورم در ابتدا بتواند به
جامعه کمک کند و یا گوشهای از بار مسئولیت یک
گروه هنرمند را به دوش بکشد.
شاید یکی از مهمترین دلیلهای شما برای
حضور در عرصه ســینما و تلویزیون در همین
باشد که به آن گروه برای دیدهشدن کار بسیار
کمک میکنید.

البته هم در فیلم سینمایی و هم سریالی که االن کار
میکنم بازیگران بسیار بزرگی هم در کنارم بودند و
هستند ولی خوب این هم هست که بشود یک گوشه
از زحمات گروه را جبران کرد و یک بخشی هم به
این دلیل اســت که وقتی مردم یکنفر را دوست
دارند حضور آنهــا در آثاری که با مــردم ارتباط
دارد میتواند تحت تأثیر قرارشان بدهد و استقبال
بیشتری از آن کار بکنند.
کارهای دیگری هــم در برنامه آیندهتان
هست؟

بهجز این کارها یک فیلم سینمایی و سریال دیگری
نیز به من پیشــنهاد شــده که دارم فیلمنامههای

آنهــا را مطالعه میکنــم و چون ســریال آمین
فیلمبــرداریاش چهار ماه دیگر طول میکشــد
خیلی عجلهای برای انتخاب ندارم
کارهای پیشنهادی دیگر هم پلیسی و در
این حال و هوا هستند یا متفاوتند؟

نمیخواهم چیزی دربــاره آنها بگویم چون هنوز
حرفی درباره این کارها زده نشده و به قول معروف
نمیخواهم داستان را لو بدهم.
هادی ساعی به عنوان یک آدم جدی فکر
میکند بتواند بازیگر خوبی باشد؟ چون بازیگرها
معموالً آدمهایی برونگرا هستند و خوب طبق
روششان سالهای زیادی تمرین داشتهاند ولی
شما نه ،تجربه زیادی ندارید ،چطور میخواهید
با این خصوصیات که هر بازیگری به آن احتیاج
دارد تطبیق پیدا کنید؟

همانطــور که گفتم مــن اص ً
ال هــر کاری را بازی
نمیکنم و مهمترین مســئله در انتخابهایم این
است که نقش به شخصیت من شبیه باشد و به من
بخورد و واقعاً بتوانم خودم را بــا آن نقش تطبیق
بدهم .چــون همانطور که گفتید مــن در زندگی
آدمی بسیار جدی هستم پس نقشهایی را انتخاب
میکنم که این ویژگی را داشته باشد.

اولین تصویری که از خودتان دیدید یا اولین
پالنی که بازی کردید به نظر خودتان چطور بود؟

که ورزشکار محبوبی هســت بازیگر محبوبی
نشود؟

هیچوقت توی زندگیام از هیچ چیز نترســیدم و
هر کاری را که بخواهم بکنم تمام تالشم را میکنم
چون آدم ترســو هیچوقت نمیتوانــد آدم موفقی
باشد.
االن که بازیگری و شــورای شهر و ورزش
را تجربه کردهای ،اگــر بخواهی یک کدام را به
عنوان مهمترین کار زندگــیات انتخاب کنی
کدامشان است؟

هیچوقت دنبال معروف شــدن نبــودم .و البته به
اندازه کافی بودم! (با خنده)
البته موفقیتتان در حیط ه ورزش و تکواندو
هم بیشتر شــبیه اتفاق بود ،منظورم این است
که نمیخواســتید معروف بشوید اما یک شبه
معروف شدید.

ممکن اســت زمان ببرد ولی اگر بــرای یک آدم
معمولی ده سال طول بکشد؛ برای آدمی مثل من
که در حوزه دیگر خیلی موفق بوده همان پیشرفت
در سه سال بهدست میآید .اعتقاد من ایناست که
اگر کسی در یک کار دیگر حرفهای باشد این توانایی
را دارد که در هر کاری موفق بشــود .و البته در این
نقشهایی هم که داشتم تا به اینجا من کارهایی را
انتخاب کردم که هر کسی یا هر بازیگری نمیتواند
آنها را انجام بدهد.
نقشهایی که به حرکات رزمی احتیاج دارند
منظورتان است؟

یک کم شخصیتر به بازیگر شدنتان نگاه
کنیم ،این ترس را ندارید که هادی ساعی آنقدر

اعتقاد من ایناست
که اگر کسی در یک
کار دیگــر حرفهای
باشــد این توانایی را
دارد که در هر کاری
موفقبشود.تابهاینجا
منکارهاییراانتخاب
کردم که هر کسی یا
هربازیگرینمیتواند
آنهاراانجامبدهد.

درست اســت ،شــرایطی پیش آمد که زحماتم به
نتیجه رســید و دیده شــد .و خیلیهاش اولینبار

فکر میکنید با توجه به تواناییهایتان چه
قدر طول می کشد تا بازیگر خوبی بشوید؟

بله من صحنههای ســخت زیادی بــازی کردهام؛
صحنههای اکشــن .مث ً
ال در فیلــم «مرواریدهای
خلیج فارس» که واقعاً نقش بسیار سختی بود من
در نقش یک تکاور نیروی دریایی بودم .و تمام نقش
را با تمام حرکات رزمی و خصوصیاتی که یک تکاور
دارد ،انجام دادم و اص ً
ال از بدل استفاده نکردم چون
دلم میخواهــد اگر برای کاری انتخاب میشــوم
حتماً در آن نقش از ویژگیهای خودم استفاده کنم
چون اگر نقشی باشد که هر کس بتواند بازی کند
پس چرا من را انتخاب کردهاند؟ و بخشی از انتخاب
من به خاطر تواناییهایم اســت و من سعی کردم
حضورم حضور مؤثری باشد و در این سریال هم با
اینکه اول کار است اما تمام تالشم را میکنم تا از
هادی ساعی بودنم استفاده کنم و برای همین باید
خیلی تالش کنم.

من اص ً
ال استرس دوربین نداشتم ،خیلی راحت از
پس آن برآمدم چون در کار خــودم یعنی تکواندو
آنقدر استرس بیشتری بود که برای م عادی شدهبود.
من هیچوقت فکر نکردم که نمیتوانم و فقط گفتم
اگر بخواهم میتوانم این را هم خوب انجام بدهم.

هادیساعیدرکنارامینحیایینماییازفیلمسینماییمرواریدهایخلیجفارس

خوب آنجا ایــن امکان وجود دارد کــه آدم بتواند
کمک کند ،تمام ذهن من در شورا همین بود ،اینکه
بتوانم کمک کنم .و هر کاری را که در توانم هست
انجام دهــم ولی در بحثهای سیاســی ورود پیدا
نکنم .حضورم آنجا فقط برای این بود که کنار مردم
باشم چون زمانی که ورزشکار هم بودم همین اتفاق
افتاد ،همیشه به پشتوانه لطف مردم بود که موفق
شدم و بهخاطر همین همیشه هم کنار آنها باقی
خواهم ماند .آنها با تشــویقها و پیگیریهایشان
حامی من بودنــد و من هرچی بهدســت آوردم از
حمایتهای آنها بود؛ آنها به من اعتماد کردند و
من هم باید جواب این اعتماد بدهم.
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بود ،من اولین طالی جهان را برای ایران در رشــت ه
تکواندو گرفتم ،اولین مدال المپیک را برای تکواندو
من گرفتم و اولین طالی المپیک تکواندو را هم من
گرفتم و چون هم ه اولینها را گرفتم و معموالً کسی
که اولینبار یک کار را انجام میدهد خیلی خوب به
یاد میماند به موفقیت رسیدم .در تکواندو اولینبار
که برای یک مسابقه رفتم ،مسابقه قهرمانی بود که
من بچه بودم .یعنی تا آن موقع باشــگاهی مسابقه
نداده بودم و چون برای یکی از وزنها مشــکل پیدا
کرده بودند من را فرســتادند که بروم و در آن وزن
مســابقه بدهم و من همه رقیبها را بردم که اولین
قهرمانیام بود و آنجا قهرمان کشور شدم .بعد زمانی
که تیم ملی برای اولینبار به مسابقات جهانی رفت
باز هم من انتخاب شــدم و در اولیــن حضورم در
تیم ملی به مســابقات جهانی رفتم و برنده شدم و

قبل از آن در مسابقات آسیایی یا تورنومنت شرکت
نکرد ه بودم.
احتماالً ســال دیگر هم بــرای اولینبار
به عنوان یک ورزشــکار بهترین بازیگر سال
میشوید .

در ســینما هم اولیــنکارم یک نقــش اول بود و
ســختترین نقش فیلم بود؛ چون زمان زیادی رو
در آب بودم ،در حال غواصی یا در هوا با هلیکوپتر
و روی آب در ناو که خیلی برداشــتهای سخت و
سنگینی داشــتیم .من کارهایی را انجام دادم که
به طور معمول بدلکارها انجام میدهند ،به من هم
گفتند بگذارید بــدل کار بیاوریم که من گفتم اگر
قرار است بدل کار بیاورید چرا من را برای این نقش
انتخاب کردید.

نظرسنجیاز هنرمندان

کدام سریال رمضانی را
موفقترمیدانید؟

از سال 80که اولین سریال مناسبتی در ماه مبارک رمضان
رویآنتنرفت،تاکنونهرسالشبکههایمختلفبرایاین
ماه ،مجموعههای تلویزیونی زیادی تدارک دیدهاند .در این
میان تعدادی از سریالها از یاد رفتهاند و در عوض تعدادی
ازآنهاجزءخاطرهانگیزترینوبهترینسریالهاییبودهاند
که بعد از انقالب تلویزیون پخش کرده .با نزدیک شدن به
ایام ماه مبارک رمضان ،نظر خیلی هنرمندان را درباره
بهترینسریالماهرمضانیپرسیدهایم.میخواستیمببینیم
بهنظرشانکداممجموعهتلویزیونیازابتداتاحالبیشتردر
ماهمبارکرمضاندرخشیدهاست.

محســن
شاهمحمدی(کارگردان):
میــوه ممنوعه کار خوبی بــود و جزء
کارهای موفق بود به دلیل اینکه داستان
خوبی داشت و همچنین بازیهای خوب
و برجستهای داشت.

محمدتقی فهیم:
(منتقد)
صاحبدالن ،خداحافظ بچه و اغما .به هر
حال نوگرایی که این کارها نسبت به دیگر
سریالها داشتند و مضمون و فرم این کارها
که دارای تطبیق مناسب بود ،به آنها رنگ
و بوی دیگری میداد .همچنین به مسائل و
اخالقیاتیکهفراموششدهبودبهنوعیدیگر
نگاه شد و دارای تکنیکهای برجستهتری
نسبت به سایر کارها بودند.

پس با این حساب آن انتخابی که حرفش را
زدیم حتم ًا ورزش است؟

در زندگیام تا بــهامروز ورزش برایــم مهمترین
چیز بوده ،چون خیلــی چیزها را بهخاطر ورزش از
دست دادم ،یعنی هرچیزی را بخواهی باید چیزی
را برایش از دســت بدهی؛ من هم در آن سنی که
وارد ورزش حرفهای شــدم جوان بــودم ولی اص ً
ال
جوانی نکردم .تمام وقتم در باشــگاه؛ اردوها و در
مسابقات گذشــت .چون هدفم چیز دیگری بود،
چون اگر میخواستم همهچیز را داشتهباشم اص ً
ال
موفق نمیشــدم .زمان المپیک هشــت ماه خانه
نرفتم .روزی پنج ســاعت تمرین میکردم ،مبایلم
را خامــوش کردهبــودم تا تمام هوش و حواســم
پیش کاغر باشــد ،با اینکه از خانهام تا باشگاه پنج
دقیقه راه بود اما خانــه نمیرفتم تا چیزی ذهنم را
پرت نکند .چیزی که میخواســتم وقت و انرژی
میخواســت .ورزش هم برای مــن از این لحاظ
مهمترین اســت که من هرچه کــه دارم از ورزش
دارم .اینکــه االن تکواندو کار نمیکنــم و از آن
خداحافظی کردم من را از ورزش دور نکرده است،
االن سوارکاری میکنم ،هر روز تمرین میکنم ،دارم
خودم را برای مسابقات آماده میکنم .شاگرد دارم
و اسب تربیت میکن .همانطور که گفتم یا کاری
را نمیکنم یا به بهترین نحو انجامش میدهم .من
از یک چیزی خیلی بدم میآید اینکه از من ایراد
بگیرند و به خاطر همین تماس سعیام را میکنم
که کسی از من ایراد نگیرد.
بچه شما هادی ساعی ورزشکار را ترجیح
یدهد یا هادی ساعی بازیگر را؟
م 

نمیدانم واقعاً ،تازه چند روز اســت فهمیده بازی
میکنم .چنــد روز پیش گفت بابــا کجا میروی؟
گفتم میروم ســرکار ،گفت االن که شــب است،
همه برمیگردند خانه ،گفتم نه بابا من سر یک کار
دیگری میروم ،گفت اســم کار چی است؟ گفتم
میروم ســر فیلمبرداری بــرای تلوزیون_ ،خوب
قب ً
ال من را در تلویزیون برای مصاحبه یا مسابقات
دیده بود .گفت آها فیلم بازی میکنی؟ کی نشان
میدهد؟ گفتم فع ً
ال داریم میسازیمش .بعدا ً نشان
میدهند ،ولی مســابقات تکوانــدو را خیلی اجازه
نمیدادم ببیند چون دوست ندارم یکزمانی برود
ســراغ تکواندو ،یا برایش جالب باشد که این کار را
دنبال کند .با اینکه بچه خیلی شجاعی هست اما
من میدانم که تکواندو و زندگی با آن خیلی خیلی
کار سختی است و من دلم نمیخواهد این بچه هم
آنقدر سختی بکشد .اگر دوســت دارد ورزش کند
ورزش تفریحــی بکند امــا ورزش حرفهای خیلی
سخت اســت و تحمل میخواهد و وقت میگیرد.
همه چیز را چندیــن برابر احتیــاج دارد .من این
سختیها را کشیدهام ،میدانم این کار چطور است.
برای بازیگری هم اینهمه انرژی خواهید
گذاشت؟

من اگر کاری را شــروع کنم برای آن تمام انرژیام
را می گذارم.

محسن علیاکبری
(تهیهکننده):
سریال ماه مبارک رمضان در سالهای
اخیر متأســفانه موفق نبوده است شاید از
نظر تعداد مخاطب باال بود اما از نظر محتوا
ضعیف بوده است .هنگام دیدار سازندگان با
معاونتسیمابعدازماهمبارکرمضانشاهد
هستیم که اعالم میشود بالفاصله در مورد
ساخت سریالهای مناسبتی اقدام میشود
اما این اتفاق میسر نمیشود و یک ماه مانده
به ماه رمضان سفارش کار صورت میگیرد،
به همین دلیل کارها با شتاب زیادی ساخته
میشود و ساخت این مجموعهها شتابزده
است .فیلمنامه کامل نیست و هنگامیکه
فیلمنامهمنسجمنداشتهباشیمودرستفکر
نکنیم ،یک سری کار طنز ساخته میشود
که لوده است و تنها بخشی از اوقات فراغت
مخاطب را بدون هدف و انگیزه پر میکند.
مضامین بیگانه با ماه مبارک رمضان است و
شعارزدهعملمیشودکهنتیجهمعکوسآن
دیدهمیشود.هیچمجموعهایبافیلمنامهای
که روی آن کار نشده موفق نیست به طور
مثال بیســتم ماه مبارک رمضــان هنوز
فیلمنامه قسمت آخر سریال آماده نیست
و این حجم فشار به گروه وارد میشود و همه
عوامل تحت فشار هستند ،البته این موضوع
به نفع تهیهکننده است اگر تصویربرداری
یک مجموعه  6ماه زمان نیاز داشــته باشد
در مدت  2ماه این کار انجام شــده است و
ســود باالیی دارد ،اما از سویی دیگر شاهد
سریالهایتأثیرگذارنیستیم.

حمید پنداشته
(خبرنگار):
میوه ممنوعه ،به دلیل فیلمنامه قوی
علیرضا نادری این سریال موفق بود.

شما
ره پیام

ک
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محمدرضا شجریان:
هرگز به مردم و سرزمینم پشت نکردم

من در تمام طول زندگیام در بیــش از نیم قرن حضورم در
عرصه موسیقی ایرانی ،همیشــه و در هر حال کوشیدم و نه
فقط پاســدار ارزشها ،اصول و شــکوه و عظمت این سنت
موســیقایی و نه فقط مفســر این فرهنگ غنی بلکه پاسدار
این تمدن باشم و کوشیدم تا این سنت کهنسال و ریشهدار
خنیاگری را به همــه غنا و عظمت حفظ کنم .خوشــحالم که در
همه زندگیام هرگز به مردم کشــورم و ســرزمینم پشــت
نکردم ،در کنارشان بودم ،برای آنها تالش کردم و خواهم
کرد( .اعتماد)

محمدعلی باشه آهنگر :قدم بر مسیر پرسنگالخی گذاشتهام

در ساخت فیلمهای دفاع مقدسی قدم بر مسیر پرسنگالخی
گذاشتهام و درست به دلیل دشوار بودن مسیر بیشترین
وقت و انرژی را صرف تفهیم افراد درباره فیلمنامه میکنم.
به هرصورت این دشواری انتخاب من بوده و راضی هستم و
اصوال ً وظیفهام این است که این مسیر را ادامه دهم .عمده
مشــکل من در ســاخت آثارم بحثهای مربوط به فیلمنامه
اســت .در واقع تفهیم مدیران در امر سرمایهگذاری برای
ســاخت طرحها و ایدههایی که دارم بســیار مشکل است و
برای بیان دالیل متعــدد درباره چرایی ســاخت فیلم دفاع
مقدس تالش بسیاری میکنم( .مهر)

ی برای مخاطبان
عباس رافعی :احساس کردم سوء تفاهم 
رخ داده است

در زمــان جشــنواره در همــه ســالنهای نمایشدهنــده
فیلم «فصل فراموشــی فریبا» حضور داشــتم و احســاس
کردم ســوءتفاهمی برای برخی دوستان و مخاطبان فیلم در
مورد برخی شخصیتهای این فیلم رخ داده که تغییراتی را
در همین راســتا اعمال کردیم و برخی پالنهای فیلم حذف
شــد و چند پالن دیگر هم که گرفته بودیــم به فیلم اضافه
شــد .در حال حاضر آنونس و پوستر این فیلم توسط پرهام
وفایی که تدوین این فیلم را نیز برعهده داشت ساخته شده
است( .سینماپرس)

استهچ
بیشترههر
خواهندتفگ ا
خشایارالوند:زورآنهاییکه«پایتخت»رانمی دن

قصه ،شــرط اصلی ادامه «پایتخت» اســت؛ اکنون طرحهایی برای
«پایتخــت  »4در ذهنمان هســت اما هنوز هیچ چیز مدون نشــده
اســت .برای «پایتخت  »4تصمیمگیرنده من نیستم؛ ضمن اینکه
االن برای دورخیز «پایتخت  »4خیلی زود است ولی طبیعتا ًچیزهایی
در ذهنمان هست اما هنوز هیچ صحبتی نشده است .شاید اگر 90
درصد از مردم ســریال «پایتخت» را بخواهنــد ،اما آن  10درصد
باقیماندهای که «پایتخت» را نمیخواهند ،مطمئنا ً زورشان بیشتر
اســت .برای آغاز نگارش ســریال «پایتخت  »4هنــوز جدی وارد
مذاکره نشدهایم و هنوز هیچ چیز معلوم نیست.
(ایسنا)

