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3  کد مطلب/060070 از    0 صفحه     

 

 در گاه که ستوني) "من خصوصي ميكروسكوپ" عنوان با ام ساله چندین ستون برای یادداشت این  

 روزنامه هيچ اما شد؛ نوشته "پسرتهروني" فيلم اکران با همزمان( شده چاپ اعتماد در گاه و روزنامۀشرق

 محمدرضا casting و بازیگری کار سينمایي وجوه بررسي جز که این با نشد، آن چاپ به حاضر ای

 !نداشت کاری سياسي پيرایۀ و حاشيه هيچ به نيا، شریفي

* 

* 

 و ابتذال به متمایل هایفيلم تصاویر در حاضر چهرۀ ترین تكرارشونده ایدپرسيده خود از هرگز  

 حيایي، امين صالحي، مجيد رضویان، جواد چون رقبایي وجود با کيست؟ آنِ از ایران سينمای در سخافت

. نياستشریفي محمدرضا به متعلق تأسف کمال در رکورد این پورمخبر، احمد اواخر، این و فراهاني شقایق

 از پيش دوران در چه آن مشابه سينمای پيشتازان همۀ و او ميان تنگاتنگ همكاری این جلوۀ آخرین و

 و هاکمدیشبه در اولي– هاآلودگي و هالودگي آن سخافت از دیگر پنداشتيممي بيهوده و داشتيم انقالب

 «پسرتهروني» موقر و متين بس نام با ایم،یافته رهایي -وارفيلمفارسي هایایجریتين و هاملودرام در دومي

 این روز و حال به حتي یا او خود حال به البته گفتم، که ی«تأسف» آن. است کشور سينماهای پردۀ بر هنوز

 ،«شدن هنرپيشه» عطش فرونشاندن برای که است امكاناتيکم و پرشمار خيل این حال به بلكه. نيست سينما

 را تصورش. افكنندمي او پهناور دامان به دستي ما، کشور مردم درصد هفتاد از بيش همگاني تشنگي این

 و «پسرتهروني» بازیگر که اندیشدنمي این به و کندمي تكيه او تشخيص و casting به که کس آن بكنيد،

 «محترم خواستگار» و «بریدهگيس» و «محاکمه» و «تو مال نصف من، مال نصف» و «مهمان» و «هااخراجي»

 و فيلم یا السویه،علي و مایهبي و تهي نقش از را کار جای دارای نقش اگر «شيرواني روی گربه سيزده» و

 و فضاها این در شناخت، بازمي رمقبي و پایين سطح و ضعيف کار و متن از را کارآمد و مؤثر فيلمنامۀ
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 به افتخار با که کس آن یا. بنددمي اعتمادی چنين به دل که کندمي سادگي حد چه تا شد،نمي ظاهر هافيلم

 این به حد چه تا کند،مي اشاره او معرفي و کشف و توصيه و وساطت با بازیگری و سينما عالم به ورودش

 گذرای دیالوگ فقط جمله، آن نداند و نيست؛ مباهات مایۀ شهرتي هر نداند که است دچار معصوميت

 و بهایي هر به وگرنه،. «است گمنامي از بهتر بدنامي» گفت مي که بود حاتمي مرحوم «صاحبقران سلطان»

 کلي مفهوم دارکردنخدشه منزلۀ به بلكه خطا،به تنها نه درآمدن، به گمنامي از حرکتي، و تصميم و کار هر با

 بهترین از برخي در مشارکت گذشتۀ و سابقه با بازیگری برای وقتي. است هنرمندانه محبوبيت و شهرت

 با «مكس» فيلم ایده از سرشار و سنجيده کمدی ميان ميرباقری، داود و مهرجویي داریوش هایساخته

 درام وقتي نيست، کار در تفاوتي« 2هااخراجي» و «قدم خوش عروس» نمكبي و لطفبي هایشكلك

« مونس» و «خاکستری» چون رقيقي و سطحي جوانانه هایملودرام و «زنگي دایره» چون یيپيچيده اجتماعي

 این به داشت توقع توانمي چگونه شود،مي ظاهر شانتمام در و ندارند تفاوتي او برای «زیگورات الهۀ» و

 و راه هستند، جذاب و اثرگذار و بامعنا هایفيلم در جذاب و اثرگذار و بامعنا حضور مشتاق که جوان همه

 درست هم خودش به را راه که آدمي هيأت در را «راهنما» کاراکتر و کار توانمي چگونه و دهد؟ نشان چاه

  کرد؟ قبول و باور و پيدا نمایاند،نمي

 جزئيات و اشداوری جلسات که تصویر دنيای جشن هایدوره از یكي در بار یك پيش سال چند  

 کرد،مي برابری فجر جشنواره سال سه دو داوری جلسات زمان با احياناً آنها، از یك هر در مطرح تحليلي

 درست عنوان) دادیم مصيری منوچهر ساختۀ «دنيا» فيلم در او اجرای به را سال بازیگری جایزه دو از یكي

(. «است ترمهم فيلم از فيلمنامه که وقتي: »ماندمي خاطرم همواره متوسط، فيلم این دربارۀ قادری امير مطلب

 با را سریپيرانه عشق ورطۀ در افتاده حاجيِ نقش به بازی الگوی نياشریفي که بود این سر بر بحث جا آن

 از کامل طور به( غيره و خرج و دویدن و نرمش تا ریش تراشيدن از) شودمي دچارش که اوضاعي تمامي
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 بيضایي بهرام «کشيسگ» فيلم در نقدی حاج نقش به حضورش سكانس تك در ارجمند داریوش بازی

 بين تضاد همان ها،مكث همان چراني،چشم با همراه لبخندهای نوع همان نگاه، حالت همان. است برگرفته

.. ا تبارك» لحن و دیالوگ همان عين حتي و ظاهرالصالح مردی اصطالحات و تعابير و جسماني هایانگيزه

 در خفيفي طنز رگۀ فقط جا آن گفتيممي اما برد؛مي کار به زن دیدار نخستين از بعد که «الخالقين احسن

 کامل طور به موقعيت، کمدی درگير نقش یك وسعت به را آن نياشریفي جا این و بوده جاری ارجمند بازی

 نياشریفي که است ایجایزه تنها آن چون اما. نيست چنين بگویم خواهمنمي هم حاال. است داده بسط

 با و خودم سهم به یكي من سال، چند این از بعد و جا این کرده، دریافت سينمایي مراسم یك در تاکنون

 اهدای مراسم داوری هيأت در دوستانم سایر کنار در که را رأیي یك آن خواهممي ندامت، و معذرت عرض

 قالب شناخت نتيجۀ کارش، آن که امرسيده اطمينان این به حاال. بگيرم پس دادم، او بازی به حافظ تندیس

 به مسير آن ادامۀ بود، اگر چنين چه، نبوده؛ هنری کار هایمدیوم ترینجدی از یكي عنوان به کمدی

 کارنامۀ از مهمي بخش امگفته هميشه. انجاميدنمي بينيم،مي او تصویر و حضور با امروز که هایيکمدیشبه

 نيا شریفي بابت، این از. دهدمي تشكيل شود،نمي حاضر آنها در و پذیردنمي که کارهایي آن را بازیگر هر

 هنرهای تاریخ در بينيپيش قابل سرنوشتي گوید،نمي «نه» سطحي هر در کاری و نقش هيچ به ظاهراً که

 .داشت خواهد ما نمایشي

 

 


