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طاهره صفارزاده

طاهره در۶سالگی تجوید ،قرائت و حفظ قرآن را در مکتب محل آموخت .تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در کرمان گذراند .نخستین شعرش را به نام «بینوا و زمستان» در۱۳سالگی
جایزه همان شعر را که یک جلد دیوان جامی بود ،به پیشنهاد استاد باستانی پاریزی از دبیران آن زمان دبیرستان بهمنیار ،از رئیس

سرود که نقش روزنامهدیواری مدرسه شد .اولین
آموزش و پرورش استان دریافت کرد.

سحر زکریا از همکاری با مهران مدیری به صبا میگوید

میدانمآدمشیرینی
نیستماما...

سحر زکریا بعد از مدتها با سریال «اتاق عمل» مهران مدیری به تلویزیون بازگشت و معتقد است
نگار
حسینی این سریال به دلیل فضای متفاوتی که دارد و با توجه به عوامل حرفهایاش مورد توجه مخاطبان
قرار میگیرد .با زکریا در مورد ورودش به عرصه طنز ،کــمکاری و به قول خودش گزیدهکاری و
همکاری با مهران مدیری گپ زدیم و او به ما گفت چطور در طول این سالها خودش را متقاعد کرده در وادی طنز
حضور داشته باشد .مصاحبه متفاوت ما را با او در ادامه بخوانید.

این روزهــا در حال بازی در ســریال مهران مدیری
هستید؟

من به تازگی به جمع عوامل سریال «اتاق عمل» مهران مدیری
پیوستم ،امیدوارم این سریال هم مورد توجه مخاطبان ،مانند
دیگر آثار مدیری قرار بگیرد .هر چند که معتقدم طی سالهایی
کهایشانازتلویزیونفاصلهگرفتند،بسیاریازمخاطبانتلویزیون
منتظر بازگشت مدیری و دیدن کارهای او بودند و به همین دلیل
توقعات از این سریال باالست.
هر چند در تلهفیلمهای طنز هم بازی کردهاید ،اما بازی
شما در سریالهای طنز صرف ًا به کارهای مهران مدیری ختم
شده است .این موضوع دلیل خاصی دارد؟

دلیل اصلیاش این اســت که به کیفیت کارهای مدیری واقف
هستم و میدانم کاری که ارائه میدهد ،در قیاس با سایر کارهای
تلویزیونی به لحاظ کیفیت در ســطح باالتری قرار دارد .همین
موضوع سطح توقع من را باال برده و باعث شده ترجیح بدهم صرفاً
در سریالهای طنز این کارگردان حضور پیدا کنم.
طی مدت اخیر شما حضور پررنگی در آثار ویژه نمایش
خانگی داشتید .بعضیها بر این باورند که این رسانه یکی از
جدیترین رقبای تلویزیون است .وجود این رقابت را قبول
دارید؟

در شرایطی که شبکههای خصوصی در کشور ما حضور ندارند،
طبیعی است که رســانه ویدئو یا همان شبکه نمایش خانگی
نقش پررنگتری را در ایــن میان بازی میکند و بســیاری از
ســازندگان که طالب فعالیت در فضایی متفــاوت از تلویزیون
هستند ،ترجیح میدهند آثارشان را ویژه نمایش خانگی تولید
کنند .طی مدت اخیر هم با وجود انتقادهایی که به این رسانه شد
ما شاهد تولیدهای خوبی در این زمینه بودیم .به هر حال رقابت
ن انکار کرد
برای جذب مخاطب دشوار است .این موضوع را نمیتوا 
که تلویزیون در قیاس با گذشته به جهت جذب مخاطب دچار
افت شده و برنامههایی که تولید میکند ،یارای رقابت با نمونههای
خارجی را -که به وفور از شبکههای فارسی زبان ماهوارهای پخش
میشود -ندارد .در چنین شرایطی اگر ما خواهان جذب مخاطب
بیشتریهستیمبایدسطحکیفیبرنامههایمانراافزایشدهیم.

یکیازانتقادهاییکهبهسحرزکریامیشودایناستکه
بعدازورودبهعرصهطنزنتوانستفعالیتشدرسایرزمینهها
را هم به موازات هم ادامه دهد .علت این اتفاق چه بود؟

دلیل این اتفاق چندان به من بر نمیگردد ،بلکه به سیســتمی
برمیگردد که ما در آن کار میکنیــم .در ایران اگر بازیگری در
نقشی خوب ظاهر شود ،دیگر همه پیشنهادهایی که به او میشود
محدود به آن نقش میشود .این اتفاق در مورد ژانرهایی که در آن
قرار دارد هم رخ میدهد .در مورد من هم همین اتفاق افتاد .من
بازیگری بودم که از فضای جدی وارد کار طنز شدم اما از آنجا که
حضورم در این عرصه با اقبال بیشتری از جانب مخاطبان مواجه
شد ،پیشنهادهایی هم که برای بازی به من صورت گرفت ،محدود
به فضای طنز شــد ،در حالی که من خودم تمایلی برای حضور
صرف در کارهای طنز ندارم و ترجیح میدهم در فضاهای مختلف
بازیگریراتجربهکنم.البتهطیسالهایاخیرهمرفتوآمدهایی
در سایر ژانرها داشت م که البته در قیاس با کارهای طنز کمتر بود.
فکر میکنم این سکونی که شما از آن حرف میزنید ،به فضای
خاص بازیگری در کشور ما برمیگردد.
کدام فضای خاص؟

شــما اگر کارنامه بازیگران مطرح دنیا را به ویــژه در هالیوود و
کشورهای صاحب سبک در عرصه فیلمسازی ،ببینید متوجه
خواهید شد آنها به راحتی ریسک بازی در ژانرهای مختلف را
میپذیرند .بسیاری از بازیگران چهره دنیا در فیلمهای کمدی،
ترســناک و ...بازی کردهاند ،اما این حضور باعث نشده که آنها
در یک ژانر بمانند و همه پیشنهادهایشان محدود به یک فضای
کاری شود.
برخی از بازیگران ما معموالً به شکل تک بعدی فقط در
یکیادوقالبموفقظاهرمیشوندوبازیشانباورپذیرازآب
در میآید .فکر نمیکنید این موضوع به توانایی بازیگرهای
ما همبرمیگردد؟

من با این نقد موافق نیستم .اول باید به بازیگر فضای الزم برای
بازی در نقشهای متفاوت را داد و بعد او را مــورد نقد قرار داد.
بازیگران ایرانی به لحاظ توانایی در سطح خوبی قرار دارند و تجربه
نشان داده هرگاه بستر برایشان فراهم شده ،خوش درخشیدهاند.

وقتی به بازیگر پیشنهاد بازی در یک نقش متفاوت نمیشود او به
ناچار مجبور میشود از بین پیشنهادها یک نقش را انتخاب کند.

شما هم تا به حال مجبور شدهاید از سر ناچاری نقشی
راانتخابکنید؟

یکی از دالیل کمکاری من طی سالهای اخیر ،این بود که دوست
نداشتم بازی در هر نقشی را از سر اجبار قبول کنم ،چون برایم
همیشه کیفیت و ماندگاری یک نقش مهمتر از هر چیز دیگری
بوده است .حاضر بودم کمکاریهای حتی طوالنیمدت را قبول
کنم ،ولی در اثر ضعیفی حضور نداشته باشم .البته گذران زندگی
گاه باعث میشود شما در کاری حضور داشته باشید که بازی در
آن را به لحاظ کیفی نمیپسندید .در هر حال نمیتوان این نسخه
را برای همه پیچید و انتظار داشت که همه از آن تبعیت کنند.
در طول دورانی که کمکار بودید نگران نبودید که به
واسطه حضور بازیگران جدید و چهره ،کمرنگ و فراموش
شوید؟

راستش را بخواهید نه! چون تجربه نشان داده غالباًکسانی که یک
شبه مطرح میشوند و نگاه تمام رسانهها را به سمت خودشان
جلب میکنند خیلی زود تبشان فروکش میکند .بسیاری از
بازیگرانی که طی سالهای اخیر با این فرمول باال آمدند و دیده
شدند االن دیگر جایگاهی در تلویزیون و میان مردم ندارند .به
همینخاطراستکهمنهمیشهسعیکردهامحرکتآهستهاما
پیوسته و درستی را در زمینه بازیگری داشته باشم.
درزمینهبازیگریبهکارهایدیگریهمبهجزبازیگری
درفضایسینماوتلویزیونفکرمیکنید؟

دوست دارم که حضور در دیگر فضاها را هم در صورت فراهم بودن
شرایط تجربه کنم .بعد از نزدیک به بیست سال کار بازیگری فکر
نمیکنم حضورم در سایر حوزهها برای دیگران چندان عجیب و
دور از ذهن باشد.
در مصاحبهای که با یکی از نشــریات داشتید به این
موضوع اشاره کردید که آدمی جدی هستید و به راحتی
نمیتوانید بخندید .این موضوع روی کیفیت کارتان در
آثارطنزتأثیرنمیگذارد؟

به خوبی میدانم که آدم شیرینی نیستم و نگاهم به زندگی
هم خیلی جدی است .هیچوقت یادم نمیرود وقتی از
طرف مهران مدیری برای سریال «پاورچین» زنگ
زدند ،اص ً
ال یادم نبود که ایشــان کار طنز انجام
میدهند به همین خاطر قرار گذاشــتم .وقتی
یادم افتاد با خودم گفتم دور از ادب است که
تلفنی عدم حضورم را اطالع دهم .وقتی به
دفتر آقای مدیری رفتم ،به او توضیح دادم
که من اهل بازی در کار طنز نیستم و
اص ً
ال این فضا را دوست ندارم.

بعدچهشدکهقبولکردید؟

ایشان کلی با من صحبت کرد و توضیح داد که فضای طنز به
بازیگران جدی نظیر تو احتیاج دارد .مدیری خیلی خوب بلد
است که از بازیگران در نقطه درستش استفاده کند.
یعنیبعدازگفتهمدیریمتحولشدید؟

متحول نشدم اما متقاعد شدم .دو ،سه قسمت از کار که ضبط شد،
به هم ریختم! حس میکردم که نمیتوانم ادامه دهم .اص ً
ال کاری
که انجام میدادم برایم جذاب نبود اما حرفهای آقای مدیری
دوبارهبهدادمرسید.کلیبامنصحبتکردوباعثشدادامهنقشم
رابازیکنم.بعدازپخش،بازتابیکهاز«پاورچین»گرفتمکمنظیر
بود و همین موضوع من را دلگرم کرد .پیش از این ده سال در وادی
بازیگری کار میکردم اما مخاطب عام من را نمیشناخت ولی بعد
از این کار ،تماسها از دفترهای فیلمسازی شروع شد .بعضیها با
تصمیممنبرایبازیدرکارطنزمخالفتمیکردنداماهمهبراین
باور بودند که حضورم در این وادی باعث دیده شدنم شده است.
در هر حال بعد از این سریال تصمیم گرفتم با احتیاط بیشتری در
کارها حضور پیدا کنم که به دام کلیشه دچار نشوم.
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خداحافظی من از بازیگری واقعی بود

الدن طباطبایی بازیگر ســینما و تلویزیون که
مدتی قبل طــی نامهای سرگشــاده از دنیای
بازیگری خداحافظی کرد در مورد شرایط این
روزهایش بــه خبرنگار صبا گفــت :این روزها
مشغول نگهداری از دخترم هستم .مراقبت از
او وقت زیادی را از من میگیرد اما انجام وظیفه
مادری برای من بسیار لذتبخش و شیرینتر از
کار در شرایط استرسزاست.
وی ادامه داد :من عمری را در عرصه بازیگری
سپری کردهام و طبیعی است که طی این مدت،
دلم برای این کار تنگ شود اما این دلتنگی اص ً
ال به معنای بازگشتم
به این حرفه نیست .وقتی میخواستم از بازیگری خداحافظی کنم،
تمام شرایطی را که وجود داشت ،با دقت ارزیابی و سپس تصمیمم
را به شکل علنی اعالم کردم .به همین خاطر به تصمیمی که گرفتم
احترام میگذارم و پای آن میایستم .او اضافه کرد :باید بگویم طی
این مدت آرامش زیادی پیدا کردهام .متأسفانه طی سالهای اخیر
شرایط سینما و تلویزیون ما تغییرات زیادی کرده و حاشیه در آن
پررنگتر از متن شده بود .این موضوع برای بازیگری نظیر من که
صرفاً به دنبال آرامش است ،قابل چشمپوشی نبود .این بازیگر در
پاســخ به این ســؤال که اگر نقش خوبی به او پیشنهاد شود برای
بازگشت وسوسه میشــود یا خیر؟ گفت :وسوسه نمیشوم .چون
خداحافظی من ،یک خداحافظی واقعی بود .من برای جلب توجه
یا اســتراحت از این حرفه کنارهگیری نکردم که بخواهم دوباره به
واسطه یک پیشنهاد خوب به آن بازگردم.

الدن
طباطبایی
بازیگر

«نهنگ عنبر» در گیشه موفق میشود

رضا ناجی به صبا گفت :ایــن روزها در حال بازی
در فیلم ســینمایی «نهنگ عنبر» به کارگردانی
و تهیهکنندگی ســامان مقدم هستم .این فیلم از
فیلمنامه بسیار متفاوتی برخوردار است و همین
تفاوت باعث شد که برای بازی در آن ترغیب شوم.
وی ادامه داد :با وجود اینکــه در این فیلم نقش
بلندی بازی نمیکنم ،امــا جذابیتهایی که این
کاراکتر برای من داشت باعث شد به اندازه یک نقش
بلند برای آن وقت و انرژی بگذارم.
ناجی با اشــاره به این موضوع کــه این فیلم هم
میتواند مخاطب عام و هم مخاطب خاص را بــا خودش همراه کند،
تصریح کرد :شاخصه «نهنگ عنبر» در این است که به لحاظ فیلمنامه
و انتخاب بازیگران به سمتی رفته که هم مخاطبان عام و هم مخاطبان
خاص را با خودش همراه میکند .در حال حاضر سینمای ما بیش از هر
چیزی به آثاری از این دست احتیاج دارد.
او در مورد مالکش برای انتخــاب یک نقش گفت :هیچوقت بلندی یا
کوتاهی یک نقش برای من اهمیتی نداشته و همیشه به میزان اثرگذاری
آن فکر کردهام .مخاطب بیشتر از آنکه دوست داشته باشد شما را روی
پرده ببیند میخواهد یک نقش اثرگذار را تماشا کند .وی در پایان گفت:
با وجود اینکه محل زندگی من در تهران نیست و ناچارم برای بازی در
فیلم و سریال به این شهر بیایم و ســختیهای زیادی را هم در این راه
ل شوم ،اما به دلیل عشــق و عالقهای که به بازیگری دارم ،همه
متحم 
آنها را به جان میخرم.

رضا ناجی
بازیگر

