باتنیسخوشبختترینآدم
دنیاهستم

گفتوگو با منصور بهرامی که در 66سالگی همچنان
ستاره تنیس نمایشی است

12

شعر زنان ما میتواند زبان
زنانافغانباشد

گفتوگو با لیال کردبچه ،شاعری که عاشقانه میسراید و
دغدغههای عاشقانه دارد

13

تاالبی
با جزر و مد صورتی

یادداشت
پهلوان قلیچ

آخرین روزهای سال و فصل زمستان سراغ دریاچه متفاوت
و خاص لیپار در جنوبیترین استان ایران رفتهایم

16
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از ماندگارترین نقشهایی
که عنایتاهلل بخشی بازی
کرده است ،نقش پهلوان
قلیچ بود؛ در ســریال
تماشــایی «پهلوانــان
نمیمیرند» .این سریال
حســن فتحی ،در دوره
خــودش بســیار دیده
شد و شــور جدیدی در
ســاخت مجموعههای
پهلوانی بــهراه انداخت.
مردم تا مدتها عنایتاهلل
بخشی را با همین نقش
صدا میکردنــد و به یاد
میآوردند.

آمیرزا

عكس :علیرضاطهماسبی

هنوز ترس مقدسی از روی صحنه رفتن دارم

سریال «سایه همسایه»
یکی از نوستالژیکترین
سریا لهای ایرانی است
که محمود اســتادمحمد
آن را نوشت و اسماعیل
خلج نیز آن را کارگردانی
کرد؛ مهمترین نقش آن
را هم بخشی بازی کرده
بود؛ با عنــوان آمیرزا.
این ســریال دهه  ،60در
محلهای قدیمــی اتفاق
میافتاد و به روزمرههای
اهالی میپرداخت.

ابن ذهب

پای صحبتهای عنایتاهلل بخشی ،پیشکسوت تئاتر ،سینما و تلویزیون

همینکه بدانیم بازیگری ،بیش از 6دهه در تئاتر و بازیگری
این دیار سابقه درخشان داشته ،خودش برای انجام یک
مصاحبه خوب ترغیبکننده است؛ چه برسد به اینکه این
شخص ،کسی باشد مثل عنایتاهلل بخشی دوستداشتنی؛
النازعباسیان
مردی با انبانی از نقشهای ماندگار در سینما و تلویزیون و
البته تئاتر .همینکه بدانیم او در بیش از 170اثر نمایشی
حضور داشته و با بزرگانی چون ابراهیم گلستان ،بهرام بیضایی ،امیر نادری،
داریوش مهرجویی ،داوود میرباقری ،علی حاتمی و ...همکاری کرده است ،باعث
میشود تا به احترامش کاله از سر برداریم و تمامقد بایستیم .خودش که معتقد
است مردم ،نقش پهلوان قلیچ او در سریال «پهلوانان نمیمیرند» را بهشدت
دوست داشتهاند و البته انتخابهای خودش برای بهترین کارهایی که انجام
داده ،چیز دیگری است .پای صحبتهای تاریخ شفاهی بازیگری و تئاتر ایران
نشستهایم تا از این روزهایش برایمان بگوید؛ بازیگری که نقشآفرینیهای او را
در آثار شاخصی چون «ستارخان»« ،تنگنا»« ،تنگسیر»« ،گوزنها»« ،سناتور»،
«شکار»« ،مسافران»« ،روز واقعه»« ،سگکشی»« ،سربداران»« ،امام علی(ع)»
و پهلوانان نمیمیرند را دیدهایم و به یاد سپردهایم.
در خبرها شنیدهایم که احتمال
حضور شما در ســریال «سلمان
فارســی» مطرح شــده است.
خواســتیم از زبان خودتان درباره
این خبر بشنویم...
آقــای میرباقری هنوز تماســی با بنــده برای
همــکاری در مجموعه ســلمان نداشــتهاند.
آرزومندم نتیجه زحمات ایشان اثر ارزشمندی
باشد همچون آثار گذشتهشان که دیدهایم و از
آنها لذت بردهایم.
پیشتر گفته بودیــد که بعد از
چندین دهه تجربــه کاری و ثبت
نقشهای ماندگار ،ترجیح میدهید
که هر نقشی را نپذیرید .هنوز هم
روی پیشنهادهای کاری سختگیر
هستید؟
قطعــاً همینطور اســت .از ابتــدای جوانی کار
بازیگری برای من کاری جدی و مهم بوده است،
بنابراین بسیار با اهمیت خواهد بود که شما چه
کاراکتری را برای کار میپذیرید .تصور میکنم
بسیاری از بازیگران سینمای ما در انتخاب نقشی
که قرار اســت ایفا کنند ،دقــت الزم را به عمل
میآورند و این بسیار خوب است.
تکراریترین ســؤال از فعاالن
مشترک سینما و تئاتر و تلویزیون،
عشق شما کدام یک بود و هست؟
دلتان با کدام نقش مانده اســت و
دوستش دارید؟
خب پس اجــازه بدهید من هــم تکراریترین
جواب دنیا را بدهم .تئاتر و ســینما هر دو بسیار
ارزشمندند .بسیاری از بازیگران موفق در سراسر
دنیا از تئاتر برخاســتهاند و البته به سینما هم
گرایش داشــتهاند و چیز عجیبی نبوده است و
نیست .این دو در بازیگری مکمل یکدیگرند.
از بین این همه نقشــی که ایفا

کردهاید ،کدام یک بیشتر به دلتان
نشسته و دوستش داشتهاید و با آن
خاطرهبازی میکنید؟
باید اعتراف کنم کــه چند نقش را بیشــتر از
نقشهای دیگرم دوست داشته و دارم .ازجمله
نقشــی که در فیلم تنگنا ،ســاخته امیر نادری
داشــتم یا نقش مأمــور امنیتــی آرام در فیلم
«شکار» ســاخته مجید جوانمرد که هنوز هم
برایم خاطرهانگیزند .همــکاری کوتاهی هم با
بهرام بیضایی در فیلم مسافران داشتم که برایم
ارزشمند است و دوستش دارم .نقشهای دیگر
را هم دوست دارم اما اینها بیشتر در دلم نشسته
و در خاطرم مانده است.
مردم چطور ،آنها شما را با کدام
نقش بیشتر یاد میکنند؟
البته باید این سؤال را از خود آنها بپرسید .اما در
بازتابهایی که در دیدار با مردم داشتهام و دارم،
حس میکنم نقش پهلوان قلیــچ در مجموعه
پهلوانــان نمیمیرند در میان مردم بیشــتر جا
باز کرد و حتی تا ســالها بسیاری مرا در کوچه
و خیابان با این اســم صدا میزدنــد که برایم
خیلی جالب بود .نقش آمیرزا در سریال «سایه
همسایه» هم همینطور است.
شما را شــاید عدهای بیشتر در
نقشهای منفی به یـــاد بیاورند.
نقشهای منفی که داشتهاید ،بیشتر
به واسطه پیشنهاد بوده یا منطق
خاصی برای آنها داشتهاید؟
اگر بخواهم پاسخ کاملی به سؤال شما داده باشم،
باید عرض کنم که هر دو .هم پیشــنهاد بوده و
هم تمایل من برای قوامبخشــیدن به اینگونه از
نقشها .البته اینکه تا چه انــدازه موفق بودهام
سؤالی اســت که مردم باید به آن پاسخ دهند.
من نقشهای بسیار متفاوتی در سراسر سالیان
گذشته برعهده داشتهام که بسیاری از آنها مثبت

یا خاکستری بودهاند و صرفاً نمیتوان گفت که
نقش ضدقهرمان یا منفی بازی کردهام .شاید بهتر
باشد بگوییم که بیشتر نقشهای من خاکستری
بودهاند و بعد از آن نقشهایی منفی و مثبت.
شما ســابقه زیادی در بازیگری
دارید .پس بهترین فردی هستید
که میتوانید به ما توضیح بدهید
که بازیگری امروز و گذشــته چه
تفاوتهایی با هم دارند؟
متأســفانه شــهرتمحوری و در جستوجوی
شهرترفتن ،بر بازیگری امروز ما سایه انداخته
اســت؛ خاصه در میان جوانترهای ما .من یادم
نمیرود که در ایام نوجوانی ،برای نمایشــی که
باید نقش درویشی در آن را بازی میکردم9 ،ماه
وقت گذاشتم و هر کجایی که میشد درویشی را
پیدا کرد ،رفتم تا شــخصیتپردازی این افراد را
بتوانم کامل اجرا کنم .تازه من در حال اجرای یک
نمایش تئاتری بودم و کارم سینمایی نبود .بیشتر
بازیگران همدوره من نیز چنین تمرکز و جدیتی را
داشتند .اما االن چنین جدیت و تمرکزی را خیلی
کم میبینیم .البته قصد ندارم خدای ناکرده همه
را یککاسه کنم و بگویم همه بازیگران امروز ما
چنین شدهاند .قطعاً بخشــی از بازیگران نسل
امروز ما ،همان جدیت و تمرکز قدمای این حوزه
را هم داشته و دارند.
پس نسبت به بازیگری در دوره
ما انتقادها و دلخوریهایی دارید؟

در بازتابهایی که در دیدار با
مردم داشتهام و دارم ،حس
میکنمنقشپهلوانقلیچدر
مجموعهپهلواناننمیمیرند
در میان مردم بیشتر جا باز کرد
و حتی تا سالها بسیاری مرا در
کوچه و خیابان با این اسم صدا
میزدند که برایم خیلی جالب بود

ببینید! شما هرقدر هم که سابقه زیادی در کار
بازیگری تئاتر و حتی سینما داشته باشید ،اگر
این کار برایتان مهم و جدی باشــد ،اگر روی
صحنه یا جلوی دوربیــن بخواهید بروید ،ترس
ناشــناختهای خواهید داشــت .اینطور نیست
که این ترس فرو بریزد ،چون میخواهید همه
توان و ظرفیتتان را ارائه کنید و اینکه شــاید
کمکاری کنید و بخشی از توان و ظرفیتتان ارائه
نشود ،در وجود شما ترسی خواهد انداخت .این
ترس مقدس نباید از بین برود؛ چه در بازیگران
قدیمی و چه در بازیگران امروزی و جدید .جدا از
بحثهای مادی که به عرصه بازیگری میتوانیم
داشته باشیم ،یک بازیگر جوان باید به یاد داشته
باشد که تمام زندگی بازیگران ،بازیکردن است
و اگر زمانی پیش بیاید که او بازی نکند ،به واقع
بخشی از هویتش را از دســت خواهد داد .اگر
بازیگری قرار است برای یک آکتور چنین هویتی
بسازد ،پس شایسته است که حتماً نگاهی جدی
و متمرکز به آن داشته باشد.
هماکنون مشــغول چه کاری
هستید؟ پیشنهاد جدیدی دارید؟
پیشنهادهايی داشتهام که به سبب شرایط خاصی
که هماکنون بهدلیل بیمــاری کرونا پیش آمده
است موفق به قبول آنها نشدهام .باالخره شرایط
بهگونهای است که خودتان در جریان هستید و
باید از نظر پزشکی و بهداشتی احتیاط بیشتری
کرد .اما همانطور که همیشــه گفتهام بازیگری
برای من تمام نشــدنی است و هیچگاه برای من
رفتن مقابل دوربین و بازیکردن در نقشهای
مختلف کهنه نمیشود .باور کنید درست مثل
همان روزهای نخست بازیگری و با همان شور و
شوق و البته استرس و هیجان مشتاقبازی هستم
اما نه هر نقشی .البته امیدوارم با فروکشکردن
موجهای ویــروس کرونا و برگشــتن زندگی به
حالت عادی بتوانم نقشهایی که دوســت دارم
را بازی کنم.
با خانهنشینیهای اجباری ایام
کرونا چه میکنید؟ بیشــتر اوقات
مشغول چه کاری هستید؟
البته کنارآمدن با این شــرایط آســان نیست،
مخصوصاً از جهت فاصلههایــی که ایجاد کرده

و معاشــرت و نشست و برخاســت با دوستان و
همکاران و اقوام و حتی اعضای خانواده و فامیل
را مختل کرده است .البته و خواه ناخواه اینگونه
شــرایط رهاوردهای مخصوص بهخــود را هم
دارد .در این ایام اغلب اوقات به مطالعه و نقاشی
میپردازم .امیدوارم از این شرایط به سرعت عبور
کرده و زندگی اجتماعی گذشته را بهدست آوریم.
بیشــتر چــه میخوانید و چه
میبینید؟
بیشتر کتابهای شعر و تاریخی را میخوانم و از
این فرصت استفاده میکنم تا بیشتر و عمیقتر
بخوانم .در حوزه فیلم هم سعی میکنم فیلمهای
شــاخص و کالســیک و ...را ببینیم و دوباره و
چندباره تماشا کنم.
حــاال کــه بحــث از کرونا و
خانهنشینی مطرح شــد ،اجازه
بدهید ســؤالی را کــه غالب ًا از
سینماگران و هنرمندان میپرسیم
اینجا مطرح کنیم :کرونا چه اثری
روی بازیگری ایران گذاشته است
و چه باید کرد؟
طبیعی اســت که کارکردن در چنین شرایطی
سختتر شــده و حتی در ابتدای شیوع کرونا،
همانطــور کــه در مصاحبه قبلــی هم خدمت
شــما عرض کردم ،بازیگران زیادی ماهها بیکار
بودند و کاری نداشــتند .بازیگر ،باید بازی کند
و اینکه بهدلیل شــرایط شــیوع کرونا و رعایت
پروتکلها امکان چنین امری را نداشــته باشد،
واقعاً تلخ است .معتقدم که مســئوالن باید در
این حوزه هم ورود کنند .باالخره هنر و بازیگری
هم شغلی اســت مثل حرفههای دیگر و آسیب
زیادی دیده .اگر به حرفههای دیگران رسیدگی
شده ،باید به این حرفه هم رسیدگی شود .حاال
ایدههایی مثل اکرانهــای اینترنتی هم مطرح
میشود که امیدوارم موفق بوده باشد تا بخشی
از کمکارشدنهای ناشــی از کرونا جبران شود.
منتهی نکتــهای که در اینجا مطرح میشــود،
احترام به حقوق مادی و معنــوی هنرمندان و
تولیدگران هنری اســت .نباید طوری باشد که
مث ً
ال تولیدات آنها بهصورت رایگان دست بهدست
بچرخد و خودشــان بینصیب بمانند و قادر به
ادامه این مسیر نباشــند .در این مورد مسئوالن
باید فکری بکنند.
حاال که اوقــات فراغت زیادی
دارید ،به فکر نوشتن کتاب خاطرات
خود نیفتادهاید؟
هنوز بهطور جدی به این موضوع فکر نکردهام.
چرا؟
دلیل خاصی ندارد .شاید روزی این خاطرات را
به رشته تحریر درآورم .باالخره اینجور چیزها،
نیازمند ایجاد دلیل و منطــق درونی خاصی در
خود هنرمندان است و شاید این منطق درونی،
زمانی در من شکل گرفت و انجامش دادم ولی تا
االن که به آن فکر نکردهام.

عنایتاهلل بخشــــی
در مطر حتریــــن و
مشــهورترین سریال
تاریخی ایــران ،یعنی
سریال «امام علی(ع)»
نیز ایفای نقش کرد .خود
او درباره نقش ابنذهب
که سرکرده خوارج بود،
خاطره جالبــی دارد از
دیالوگی کــه باید علیه
موال علــی(ع) میگفت،
ولی نمیتوانســت؛ «ما
به روی علی شمشــیر
خواهیم کشید» را بگوید.

مأمور امنیتی

این بازیگــر در یکی از
نقشهای خاکستری یا
شاید بتوان گفت منفی
خود ،در فیلم «شکار» از
مجید جوانمرد ایفای نقش
کرده است؛ جایی که نقش
یک مأمور امنینی آرام و
خونسرد را بازی میکند.
ایــن فیلــم در دهه60
ساخته شد و جالب اینکه
تدوینگر آن نیز ساموئل
خاچیکیان معروف بود.

سناتور

عنایتاهلل بخشــی در
پرفرو شترین فیلم سال
1363نیز نقشــی مهم و
اثرگذار در کنــار بیژن
امکانیــان و ...برعهده
داشت؛ در فیلم «سناتور»
ساخته مهدی صباغزاده
و نویســندگی فریدون
جیرانــی .او در این اثر
بهشــدت دیده شده ،به
واسطه نوع چهره و بازی
خود ،برای نقشی منفی
در این فیلم انتخاب شد.

کابوسی به نام امتحان

در طــول ســا لهای
فعالیتــم در حــوزه
آشــپزی افراد زیادی
(تحصیلکرده و غیره) را
سمیراجنتدوست مشاهده کردهام که پس
از گذرانــدن دورههای
سرآشپزبینالمللی
آشــپزی در کار عملی
پیشرفت قابلمالحظهای پیدا میکنند تا جایی که
توانستهاند به راحتی در کار سفارش غذا ،شیرینی،
حلوا ،مربا و ...موفق شوند اما نام امتحان همچون
کابوسی آنها را آزار میدهد .اگرچه ریشه این مسئله
را باید در دوران کودکی و دبستان جستوجو کرد
اما نکته جالب ماجرا آنجاست که ترس از امتحان
اختصاص به مدرسه و دانشگاه ندارد و حتی در مورد
حرفههایی که شخص عالقه زیادی به آنها دارد نیز
مشاهده میشــود .ذهنیتی که طی این سالها
نسبت به امتحان شکل گرفته موجب شده فرد در
بزرگسالی و سنین باال ،حتی افرادی که تحصیالت
عالیه دارند ،زمانی که از امتحان اسم برده میشود
دچار استرس و وحشت شــوند .اگر بخواهیم این
موضوع را در رشته آشپزی بررسی کنیم باید بگویم
آزمونهایی که در این رشــته در 2بخش تئوری
و عملــی از هنرجویان گرفته میشــود نیازمند
اصالحات اساسی است .هماکنون به آزمونهایی
که توسط مراکزی چون ســازمان فنیوحرفهای
برگزار میشود ایرادهای زیادی وارد است .امتحان
آشپزی امتحانی است که بهنظر من به هیچ عنوان
نیازی به آزمون کتبی ندارد؛ چرا که آشپز یا قناد
باید در عمل مهارت خود را نشان دهد ،نه با امتحان
کتبی .همانطور که ســالیان سال در آشپزخانهها
دیدهایم که آشپز حتی تحصیالت آکادمیک هم
نداشته اما با مهارت کامل آشپزی میکند .البته این
امر بهمعنای این نیست که آشپزی با سواد ارتباطی
ندارد بلکه بهعنوان یک سرآشپز بینالمللی با اینکه
آشپزها باسواد باشند کام ً
ال موافقم اما اگر امتحان
اجباری کتبی آشــپزی گرفته میشود نباید این
امتحان در مورد کباب یا مربوط به پخت خورش،
پلو یا شیرینیهای مختلف باشد.
امتحان تئوری آشــپزی باید در مورد بهداشــت
و امنیــت آشــپزخانه ،بهداشــت موادغذایی و
تکنیکهای درست پخت غذا باشــد؛ زمانی که
یک آشپز تکنیک و اصول پخت را بلد باشد دیگر
نوع غذا مهم نیست .اگر میخواهیم سواد آشپز را
بسنجیم بهتر است از امتحان کتبی پلو و خورش
بیرون بیاییم؛ چرا که اینگونه امتحانات هیچ ثمری
ندارد؛ برای مثال در مورد غذای قورمهسبزی یک
آشــپز میخواهد قورمهســبزی را با گوشت زیاد
بپزد آشپز دیگر با سبزی زیاد ،یک آشپز با سبزی
سرخشده ،یک آشپز بدون ســرخ کردن سبزی،
آشپزی ترجیح میدهد آن را با لوبیای چشمبلبلی
بپزد و آشپز دیگر آن را با لوبیا چیتی میپزد .همه
اینها سلیقه است و نوشتن سؤالی در مورد میزان
گوشــت یا نوع لوبیای قورمهسبزی اشتباه است.
اگر در یک شهر 10آشــپز قورمهسبزی بپزند هر
کدام بو و طعم خاص خود را دارد و در نهایت همه
قورمهسبزی هستند و چهبسا همه خوشمزه .حال
با این همه اختالفنظر و سلیقههای مختلف چگونه
میشود با تکیه به سؤاالت غیراصولی که هیچ منبع
درستی هم برای آن تعریف نشده آزمون گرفت؟ آیا
حتی کتاب تألیفی در این زمینه وجود دارد تا همه
بهعنوان مرجع قبول داشته باشیم؟
ســلیقههای مختلف در پخت و ســرو غذا حتی تا
جایی متفاوت است که برای مثال کاچی در شهری
بهعنوان دســر و در شــهر دیگر بهعنوان غذا سرو
میشــود .اگرچه در این زمینه کتابهایی توسط
یوحرفهای در رشته آشپزی و قنادی چاپ
سازمان فن 
شده اما متأسفانه ســؤاالت مطرح شده غیراصولی
بوده و نمیتوان به پاسخ درســتی رسید .از سوی
دیگر اشتباهاتی نیز در فرایند برگزاری امتحان رخ
میدهد؛ برای مثال بارها اتفاق افتاده که هنرجو در
آزمون آشپزی شرکت میکند اما سؤاالت امتحان
در مورد کافیشــاپ بوده ،یا در آزمون کافیشاپ
سؤاالت مربوط به کباب مطرح شده است .بسیاری
اوقات نیز اگر سؤاالت مربوط به همان مبحث باشد
پاسخنامهای که به ســؤاالت متصل است مربوط
به رشــته دیگر بوده اســت .بنابراین موضوع مهم
در این زمینه این اســت که اگر میخواهیم سطح
علمی آشــپزان را ارتقا دهیم بایــد در طراحی نوع
ســؤاالت تجدیدنظر و دقت کنیم .نکته مهم دیگر
این اســت که چیزی از برگزاری این آزمونها عاید
هنرجو نمیشود؛ شاید این شبهه هم وجود داشته
باشد که چه بسا این آزمونها صرفا منبع درآمدی
برای برگزارکنندگان باشند .هرچند که مخالف این
آزمونها نیستم و اگر هوشمندانه برگزار شود ،حتما
اثرگذار خواهد بود .نمیتوان با نوشتن ،قورمهسبزی
درست کرد؛ غذا پختن ســلیقهای است و این فرق
آشــپزهای مختلف در تمام دنیاست .پس میتوان
مهارت پختوپز را با امتحان عملی درست سنجید
نه اینکه کارآموز برای امتحان عملی  6-7مدل غذای
قب ً
ال پخت شده را بچیند؛ این امر نیز از کاستیهای
آزمون عملی است .در مورد آزمون عملی نیز بارها
اعالم کردهام که فرایندها بایــد بهگونهای تعریف
شود که به جای 6یا 7مدل غذا و شیرینی یک مدل
در همان روز و محل امتحان پخته شود و هنرجو چاقو
و وردنه بهدســت گیرد .همانطور که در کشورهای
اروپایی وقتی فــردی متقاضــی کار در این زمینه
باشد ابتدا چاقو به دســتش میدهند تا مهارت وی
را بسنجند .در نتیجه باید همواره به این نکته توجه
کنیم که آموزش فقط در آزمون خالصه نمیشود و
هدف از آموزش یادگیری است ،بهویژه برای سازمانی
یوحرفهای که ادعای مهارتآموزی دارد و
مانند فن 
مدعی اســت که افراد را برای ورود به بازار کار آماده
میکند .آموزشها باید بهگونهای باشد که فرد پس
از طی دوره به قدری مهارت کسب کند که بتواند در
هر جای دنیا در رابطه با رشته آموزشدیده کار کند
و صرف اینکه فرد دارای مدرکی خاص بدون مهارت
است پذیرفته نیست.

