
جلوي دوربين رفتن براي هر 
سعيد احمديان
   نوستالوژي

كسي مي تواند وسوسه كننده 
باش��د. خيلي ه��ا بوده اند كه 
شانسشان را امتحان كرده اند و فوتباليست ها هم يكي از 
اين گروه ها هس��تند. در بين اهالي فوتبال هم افرادي 
هس��تند كه جلوي دوربين س��ينمايي ها رفته اند، از 
س��ريال هاي تلويزيوني گرفته تا فيلم هاي سينمايي، 
برخي حضورشان در اين عرصه طوالني شده و بعضي 
هم تنها بعد از يك بار تجربه حضور روي پرده ها از اين 
عرصه محو ش��ده اند. حض��ور علي كفاش��يان و چند 
ملي پوش فوتبال در يكي از قسمت هاي سريال پايتخت3 
كه نوروز 93 روي آنتن مي رود بهانه اي ش��د تا كارنامه 
حضور فوتبالي ها در تلويزيون و سينما را بررسي كنيم. 

 فيلم سينمايي بي عشـق هرگزـ  عزيز اصلي 
)1345(

عزيز اصلي دروازه بان مش��هور دهه 40 پرسپوليس و 
دارايي، اولين فوتباليس��تي اس��ت كه وارد دنياي هنر 
شد. او سال 44 با پيشنهاد ساموئل خاچيكيان در فيلم 
بي عش��ق هرگز بازي كرد. مرحوم خاچيكيان درباره 
انتخاب اصلي براي فيلمش گفته اس��ت »او چهره اي 
سينمايي داشت. من هم خيلي به فوتبال عالقه داشتم. 
زماني كه تيم روماني به ايران آمد تيم ايران در نيمه اول 3 
يا 4 گل خورد، دروازه بان ما بياتي بود ولي نيمه دوم عزيز 
اصلي درون دروازه قرار گرفت. من به او پيغام دادم اگر 
گل نخورد از او در فيلم بعدي ام استفاده مي كنم. او هم با 
شيرجه هاي معروفش كاري كرد كه ايران در نيمه دوم 
گل نخورد و من هم به قولم وفا كردم و در فيلم بي عشق 
هرگز به او بازي دادم.« اصلي از سال 44 تا 50 در هشت 
فيلم سينمايي بازي   كرد و به خاطر چهره اش معموالً در 

نقش هاي منفي ظاهر مي شد. 
 فيلـم سـينمايي ببـر مازنـدران – امامعلي 

حبيبي)1347(
امامعلي حبيبي دارنده مدال طالي كش��تي جهان و 
المپيك، در سال 1347 در فيلمي از ساموئل خاچيكيان 
به نام ببر مازندران كه برداشتي از زندگي خود او بود به 
ايفاي نقش پرداخت. جالب است بدانيد كه حبيبي در 
اين زمان نماينده مجلس هم بود. حبيبي همچنين تا 
اواخر دهه 40 در سه فيلم س��ينمايي ديگر به نام هاي 
جهنم سفي347، رام كردن مرد وحش��ي و آدم و حوا 

هم بازي كرد. 

 فيلـم سـينمايي علف هـاي هـرز – مهراب 
شاهرخي)1355(

مهراب شاهرخي، بازيكن سال هاي دور تيم ملي ايران 
و پرس��پوليس ديگر فوتباليس��تي بود كه وارد عرصه 
سينما شد. او هم يكي از بازيكناني بود كه به حضور در 
سينما عالقه نشان مي داد و س��رانجام سال 55 بود كه 
شاهرخي در فيلم علف هاي هرز بازي كرد. البته حضور 
شاهرخي برخالف اصلي روي پرده ها تنها به يك فيلم 

خالصه شد. 
 سريال به سوي افتخار – مجيد سبزي و غالم 

فتح آبادي) 1377(
سريال به س��وي افتخار اولين س��ريالي بود كه پس از 
انقالب با موضوع فوتبال در اوايل دهه 70 از تلويزيون 
پخش شد. اين سريال ماجراي يك تيم محلي فوتبال 
بود و چند فوتباليست قديمي هم در آن به ايفاي نقش 
پرداختند. مرحوم مجيد س��بزي و غالم فتح آبادي دو 
بازيكن س��ابق پرس��پوليس بودند كه اواسط دهه 70 

جلوي دوربين سيروس مقدم رفتند. 
  فيلم سـينمايي مثلث آبي – جـواد زرينچه 

)1378(
كاپيت��ان اس��تقالل در دهه 70 ه��م يك��ي ديگر از 
فوتباليست هايي اس��ت كه حضور در سينما را تجربه 
كرده است. او سال 78 در فيلم مثلث آبي به كارگرداني 
هادي صابر و با سرمايه گذاري علي فتح اله زاده ساخته 

شد در نقش خودش بازي كرد. حضور زرينچه هم مانند 
بيشتر ورزشي ها به همان يك فيلم خالصه شد. 

  فيلم سـينمايي ازدواج غيابـي – احمدرضا 
عابدزاده )1379(

دروازه بان بزرگ فوتب��ال ايران هم ب��ا توجه به چهره 
فتوژنيكي كه داشت همواره مورد توجه كارگردان هاي 
سينمايي بود. احمدرضا عابدزاده س��رانجام سال 78 
جلوي دوربين كاظم معصومي رفت و با بازي در فيلم 
ازدواج غيابي پا به عرصه بازيگري گذاشت و البته بعد 

بازي در اين فيلم ديگر سراغ سينما نرفت. 
  فيلم سينمايي فوتباليست هاـ  علي پروين و 

حميد استيلي)1379(
اواخر دهه 70 بود كه چهره علي پروين و حميد استيلي 
در كنار فاطمه گودرزي بازيگر نام آشناي سينماي ايران 
روي پرده ها رفت. نام فيلم فوتباليس��ت ها بود، فيلمي 
كه ساخته اكبر ثقفي بود و محمد برزگر بازيكن وقت 
پرسپوليس هم در آن بازي كرد. در اين فيلم پروين نقش 
س��رمربي تيم بچه هاي بي سرپرست و حميد استيلي 
نقش يك مددكار و عضو افتخاري س��ازمان بهزيستي 

را بازي كردند. 
  سريال طنز زير آسمان شهرـ  علي انصاريان، 
فرزاد مجيدي، عليرضا نيكبخت واحدي و محمد 

برزگر)1378(
مجموعه هاي طنز تلويزيوني ه��م از حضور بازيكنان 

فوتبال بي نصيب نماند و علي انصاريان اولين فوتباليستي 
بود كه در مجموعه 90 قس��متي زير آسمان شهر كه 
س��ري اول آن س��ال 78 از تلويزيون پخش شد، براي 
دقايقي بازي كرد. همچنين محمد برزگر ديگر بازيكن 
پرس��پوليس و همچنين فرزاد مجي��دي، هافبك آن 
روزهاي استقالل هم ديگر فوتباليست هايي بودند كه 
در كنار انصاريان در اين مجموعه جلوي دوربين مهران 
غفوريان رفتند. انصاريان همچنين به همراه نيكبخت 
واحدي در يكي از قسمت هاي سري دوم مجموعه زير 

آسمان شهر كه سال 80 پخش شد، هم بازي كرد. 
  سـريال طنـز نقطه چيـن – علـي انصاريان 

)1383(
س��ريال تلويزيوني نقطه چي��ن دومي��ن تجربه علي 
انصاريان بود. بازيكن سابق پرس��پوليس در سال 83 
نقش فوتباليستي را بازي مي كرد كه به علت ارتباط با 
رضا شفيعي جم، چاق  و فربه شده بود. او هم نقش خود را 

در اين سريال بازي كرد. 
  سـريال در مسـير زاينده رود – كريم باقري 

و آرش برهاني)1389(
ماه رمضان 89 تلويزيون يك س��ريال فوتبالي داشت، 
س��ريال در مس��ير زاينده رود كه حس��ن فتحي آن را 
كارگرداني مي ك��رد و كريم باق��ري و آرش برهاني دو 
فوتباليستي بودند كه در اين سريال با پيشنهاد فتحي 
جلوي دوربين او رفتن��د و نقش خودش��ان را در اين 
مجموعه بازي كردند. آنها در اين مجموعه براي آزادي 

يك فوتباليست محكوم به اعدام، تالش مي كردند. 
  فيلم سينمايي خوابم مي ياد – خداداد عزيزي 

)1391(
خداداد عزيزي كه خيلي ها از شباهت او به جكي چان 
در زماني كه فوتبال بازي مي كرد صحبت مي كردند هم 
يكي از بازيكناني است كه بازي در سينما را تجربه كرده 
است. عزيزي سال 91 در فيلم خوابم مي ياد به كارگرداني 

رضا عطاران براي دقايقي بازي كرد. 
  سريال پژمان – پژمان جمشيدي )1392(

امسال هم تلويزيون يكي از فوتبالي ترين سريال هايش 
را روي آنتن فرستاد، سريال پژمان كه بازيگر نقش اصلي 
آن پ ژمان جمشيدي بازيكن سابق تيم ملي و پرسپوليس 
بود. جمشيدي در اين سريال با وجود اينكه اولين تجربه 
بازيگري اش بود درخشان ظاهر شد و با يك بازي خوب 

و روان همه را غافلگير كرد. 

فيلمب��رداري س��ريال پايتخت 3 در هت��ل آكادمي 
ملي فوتبال و رونمايي دوب��اره از پيراهن تيم ملي با 
نماد يوزپلنگ ايراني حسن ختام س��ال 92 فوتبال 
ايران بود. كس��ي فكرش را نمي كرد نقش بستن يوز 
ايراني پاي بازيگران و سيروس مقدم را به تيم ملي باز 
كند. همه چيز دست به دست هم داد تا قصه سريال 
پرطرفدار پايتخت جوري نوشته شود تا ملي پوشان و 
از همه مهم تر علي كفاشيان خنده رو توفيق اجباري 
نصيبشان شده و بازيگر شوند! حرفه جديدي كه اهالي 
فوتبال به خوبي از پس آن برآمدن��د و تمجيد آقاي 

كارگردان را به همراه داشت.
   قصه يوز و تيم ملي 

»بهبود« ش��وهر خواهر »نقي معمول��ي« محيط بان 
وظيفه شناس��ي اس��ت كه در درگيري با شكارچيان 
بي رحم يوزپلنگ زخمي مي ش��ود. همي��ن ايده براي 
پايتختي ها كاف��ي بود كه سريال ش��ان را به س��مت 
تيم ملي سوق دهند. رايزني  هاي الزم خيلي زود و بدون 
كوچك ترين مشكل به نتيجه رسيد. اهالي فدراسيون 
كه عالقه خاصي به فيلم و بازيگري دارند بدون معطلي 
پيشنهاد تيم مقدم را پذيرفتند و برنامه رونمايي دوباره 
پيراهن تيم ملي را چيدند. دست اندركاران پايتخت 3 
نقش اصلي لوكيشن هتل آكادمي را به رئيس فدراسيون 
سپردند. حق هم داش��تند؛ ديگر همه مردم مي دانند 
كفاشيان با روحيه منحصربه فردش قابليت بازي كردن 
در حد يك بازيگ��ر حرفه اي را دارد. او در اين س��ال ها 
كه بر صندلي رياس��ت فدراس��يون فوتبال تكيه زده 
توانايي هايش را ثابت كرده است. كارگردان هم با خيال 
راحت و بدون اينكه نگران ژست  هاي  كفاشيان باشد سه، 

دو، يك گفت و نظاره گر بازي رئيس خنده رو شد.
  في البداهه و بدون تمرين

واقعاً چقدر خوب شد كه سري سوم سريال پايتخت را 
ساختند. شايد اگر اين اتفاق رخ نمي داد هيچ كس به اين 
استعداد ذاتي رئيس فدراسيون پي نمي برد. حاضران در 
صحنه متفق القول مي گويند كفاشيان فراتر از حد انتظار 
ظاهر شده. گويا نويس��نده براي رئيس هيچ ديالوگي 
ننوشته بوده و سيروس مقدم هم از كفاشيان مي خواهد 
يك نفس عميق بكشد و هر چيزي به ذهنش مي رسد 
بگويد. استاد خنده هم انصافاً فوتبالي  ها را روسفيد كرد و 

در مقابل بازيگران حرفه اي، حرفه اي ظاهر شد.
البته اين بار چون مي دانس��تيم فيلم ب��ازي مي كند 
خنده هايش عذابمان نداد و بي صبرانه منتظريم تا سال 
نو از راه برسد و في البداهه گويي  هاي آقاي كفاشيان را از 
قاب جعبه جادويي ببينيم: »از خود مقدم سؤال كنيد. 
قبل از فيلمبرداري هيچ حرفي درمورد ديالوگ ها نزده  

بوديم. به ما گفتند هر چه واقعيت دارد را بگو.«

  در زندگي همه بازيگريم
گفتن جمالت قصار يكي ديگر از توانايي  هاي رئيس 
است. كفاشيان تا وقت پيدا كند حرف هايي مي زند كه 
اصاًل به او نمي آيد. خيلي سعي مي كند كه عالقه اش 
به بازيگري را تكذيب كند ول��ي نمي  تواند: »همه ما 
در زندگي هميشه بازيگر هستيم!« هضم اين جمله 
آن هم از زبان مديري كه لبخند، ش��وخي و خنده در 
رأس مديريتش قرار دارد واقعاً دشوار به نظر مي رسد. 
منتها خوب كه فكرش را مي كنيم ادعاي او قابل قبول 
است. كفاشيان از جمله انسان هايي است كه خواسته 
يا ناخواسته بازيگري مي كند و با همين روش هم دو 

دوره رئيس فدراسيون فوتبال شده.
   هديه آندو به بهبود

اي كاش مسئوالن هم مثل دست اندركاران پايتخت 3 و 
فدراسيون فوتبال قدر جانفشاني و زحمات محيط بانان 
خستگي ناپذير را مي دانس��تند. زخمي شدن مهران 
احمدي در مبارزه با شكارچيان سنگدل سوژه خوبي 
بود تا آندرانيك تيموريان قدرداني ويژه اي از بهبود انجام 
دهد. با تالش هاي سازمان محيط زيست و فدراسيون،  
فيفا پيراهن تيم ملي منقش به عكس يوزپلنگ ايراني 
را پذيرفت. طبق برنامه آندو پيراهني كه از قبل براي 

بهبود آماده كرده بودند را به وي اهدا كرد.
اما مهم ترين س��ورپرايز فدراس��يون در مراسم فوق 
به كس��ي كه قلبش براي محيط زيس��ت كش��ورش 
مي تپد س��فر به برزيل و ديدن بازي ملي  ش��اگردان 
كرش از نزديك ب��ود. رفتن به جام جهان��ي آن هم با 

هزينه 40ميليون توماني بهبود و همسرش را حسابي 
شگفت زده كرد. آنقدر كه هر دو نفر و احتماالً تمامي 
عوامل پش��ت صحنه و همه حاضران آرزوي دريافت 
چنين هديه اي را در واقعيت داش��تند. منتها واقعيت 
چيز ديگري است و هر فوتبال دوستي كه سوداي سفر 
به سرزمين قهوه  را در سر دارد بايد قيد 40، 50ميليون 
تومان از سرمايه اش را بزند و به آژانس هاي مسافرتي 
اعتماد كن��د بلكه يار دوازدهم تي��م ملي جام جهاني 

2014 باشد و پرچم كشورمان را باال ببرد.
  امان از سوتي  هاي خياباني

جواد خياباني نوس��تالژي همه فوتبال دوستان است. 
اشتباهات لپي اين مجري در س��ال  هاي اخير آنقدر 
زياد شده كه گزارش  هاي  ديگر بدون اين اشتباهات 
جذابيتي ندارد. در اجراي مراسم نمادين رونمايي از 
پيراهن تيم ملي باز هم سوتي داد؛  سوتي منحصر به فرد 
كه بازيگران سريال  هاي طنز را هم به خنده واداشت. 
آقاجواد كه براي ايفاي نقش��ش حسابي حس گرفته 
بود در حين خواندن اسامي ملي پوشان از ليندا كياني 
)يكي از بازيگ��ران پايتخت 3( هم به عن��وان يكي از 
بازيكنان ايران نام برده اگرچه از نظر اهالي رسانه اين 
اشتباه ليست س��وتي  هاي خياباني را تكميل كرد اما 
حاضران پس از شنيدن نام خانم كياني به شدت دچار 

انبساط خاطر شدند و خستگي شان دررفت. 
  توجه به ورزش ملي

تاكنون تنها چند س��ريال با مضمون ورزش و اثرات 
آن در جامعه ساخته ش��ده كه همگي هم به فوتبال 

اختصاص داش��ته. آخري��ن آنها هم كه س��ريال »در 
مس��ير زاينده رود« بود ك��ه ناپاكي ها و دس��ت  هاي 
پشت پرده  فوتبال و معضالت اجتماعي كه مي تواند 
يك فوتباليست را زمين بكوبد را به تصوير كشيد. اما 
در س��ريال نوروزي پايتخت3 توجه ب��ه ورزش ملي 
ايرانيان يعني كشتي يكي از محورهاي اصلي داستان 
است. »نقي« با عضويت در تيم كشتي پيشكسوتان 
طعم مدال آوري و باال بردن پرچم ايران را مي چش��د. 
باال بردن غ��رور ملي و توجه به زحمات ورزش��كاران 
نكته ظريفي است كه خوش��بختانه سيروس مقدم و 

همكارانش به ظرافت آن پي برده اند.
  يوز ايراني را فراموش نكنيد

اگرچه غفلت خيلي ها يوزپلنگ ن��ژاد ايراني را تا مرز 
انقراض سوق داده اما اهالي فوتبال به كمك هنرمندان 
مي كوش��ند تا گامي در جهت حفظ اي��ن گونه نادر 
بردارند. نكت��ه جالب توجه اينكه رئيس فدراس��يون 
به ش��وخي دراين رابطه گله اي هم از عوامل س��ريال 
پايتخت داشت. جناب كفاشيان معتقد است اگر مردم 
يك يوز پلنگ را از نزديك ببينند قطعا ً به ارزش هايش 
پي مي برند و ديگر به فكر شكارش نمي افتند. تصورش 
سخت نيست، فرامرز ظلي، خانم شهريان، اوكتاويوي 
برزيلي و سايرين با شنيدن اين صحبت ها يك دل سير 
خنديده اند. حيف كه كارلوس كرش نبود تا فيلم بازي 

كردن رئيسش را از نزديك تماشا كند.
  رحمتي و حنيف هم جا نماندند 

عوامل س��ريال پايتخت براي اينك��ه دل آبي ها را به 
دست بياورند دو بازيكن هم از استقالل دعوت كردند. 
اين دو بازيكن كسي نيستند جز حنيف  عمران زاده و 
سيدمهدي رحمتي. تا قبل از اين هيچ كس بازي اين 
دو نفر را نديده بود منتها گلر ش��ش دانگ استقالل و 
مدافع عصباني آبي ها به خوبي از عهده كارها برآمدند 
و ثابت كردند توانايي فيلم بازي كردن را هم دارند. اين 
دو نفر با هم قرار گذاشتند كه عكس  هاي بازيگري شان 

را فقط در شبكه  هاي  اجتماعي منتشر كنند و بس.

جدا از فيلم هايي كه به 

وحيد صابري 
     جهان فوتبال

صورت مس��تند درباره 
قهرمانان ورزشي در دنيا 
ساخته شده، قهرمانان ورزشكاري هم بوده اند كه در 
فيلم ها و سريال هاي مختلف ايفاي نقش كرده اند. 
فيلم فرار به س��وي پي��روزي مش��هورترين اين 
فيلم هاست كه در اين فيلم پله به همراه بابي مور و 
اس��والدو اردياليز به ايفاي نقش پرداختند. گفته 
مي شود قرار است قسمت دوم اين فيلم هم با حضور 
ديويد بكام س��اخته ش��ود. بي ش��ك پله يكي از 
پركارترين فوتباليست هاي تاريخ در عالم هنر است. 
حتي مي توان گفت هيچ فوتباليستي به اندازه پله در 
بخش هاي مختلف هنري، تجاري و سياسي فعال 
نبوده. به همين دليل وقتي با كارنامه غيرفوتبالي او 
روبه رو مي شويم، فهرست طوالني را مي بينيم كه 

گلچين كردن آنها كاري بس مشكل است. 
   اريك كانتونا 

بازيكن محبوب س��ر الكس فرگوس��ن هيچ گاه 
عالقه اش به سينما را پنهان نكرد و به همين دليل 
پس از بازنشست شدن س��ريعاً به سراغ بازيگري 
رفت. مي توان به جرئت گفت ك��ه او موفق ترين 
فوتباليس��تي بود كه روي پرده نقره اي ظاهر شد. 
كانتونا پس از پايان دوران فوتبالي اش در سال 97، 
با تعدادي از تهيه كنندگان مشهور تماس گرفت و 
به فاصله يك س��ال در فيلم سينمايي »اليزابت« 
ظاهر شد. او طي اين س��ال ها در آثار زيادي ظاهر 
شده، هر چند هيچ كدام از اين فيلم ها به اندازه »به 
دنبال اريك« موفق نبودند. داس��تان فيلم درباره 
پستچي بدشانسي است كه پس از شكست هاي 
فراوان روحي و عاطفي به صورت خيالي با قهرمان 

زندگي اش، اريك كانتونا آشنا مي شود. 
  ديويد بكام 

يكي ديگر از نامداران فوتبال كه هن��ر خود را در 
عالم سينما محك زد؛ ديويد بكام بود. هر چند او 
نتوانست مثل كانتونا در سينما بدرخشد و بيشتر 
در تيزرهاي تبليغاتي درآمدزايي كرد اما باالخره 
او در فيلم »گل2«  ظاهر شد كه از آن مي توان به 
عنوان تنها اثر سينمايي قابل مالحظه اش ياد كرد. 
البته او در سريال كمدي »فقط احمق ها و اسب ها« 
هم بازي كرد. گفته مي ش��ود بكام سال آينده در 

نخستين فيلم سينمايي اش »سرويس مخفي« به 
عنوان بازيگر ظاهر خواهد شد. 

   رونالدو 
يكي ديگر از بازيكناني كه عالوه بر فوتبال، بازيگر 
ش��د رونالدوي برزيلي ب��ود. او برعكس كانتوناي 
فرانسوي تقريباً در تمامي آثارش، در نقش خودش 
ظاهر شده است. يكي از مش��هورترين كارهاي او 
قسمت دوم فيلم »گل2« بود. شخصيت اصلي اين 
سه گانه در قسمت دوم به رئال مادريد پيوسته و با 
تعدادي از بهترين بازيكنان جهان از جمله رونالدو و 

رائول همبازي مي شود. 
  بكن باوئر

ليبرو، فيلم مهم درباره پادشاه فوتبال است كه در 
بكن باوئر به همراه همسر سابقش در آن ايفاي نقش 
كرده است. اين فيلم زندگي قيصر فوتبال ژرمن ها 
را به تصوير مي كشد. خيلي ها معتقدند بكن باوئر 
در نقش خود خيلي خوب ظاهر ش��ده. هر چند 
بكن باوئر مي گويد، ليبرو، فيلمي درباره او نيست 

اما اين باورش براي مردم سخت است. 
  ويني جونز 

ويني جونز يك تفاوت بزرگ با ورزش��كاراني كه 
بازيگر شدند دارد. او بيش��تر از اينكه فوتباليست 
باشد، يك بازيگر مشهور است. جالب اينجاست كه 
با وجود بازي در تيم هاي مهم انگلستان، بسياري 
او را به دلي��ل بازي هايش در آثار گانگس��تري به 
خاطر دارند و همين موضوع باعث ش��ده تا جونز 
به چهره اي محبوب مبدل ش��ود. او پس از اتمام 
دوران بازي اش به عنوان بازيگ��ر در »قفل، انبار و 
دو بشكه باروت« ظاهر شد. فيلمي كه »پسر بد« 
را در سطح جهان مش��هور كرد. پس از آن بود كه 
جونز به حرفه بازيگري روي آورد و تاكنون در بيش 
از 50 اثر سينمايي ظاهر ش��ده است! از ديگر آثار 
مشهور جونز مي توان به قاپزني، سرقت در 60ثانيه 
و كشتن مرد ايرلندي اشاره كرد. البته نبايد بازي 
او در فيلم Mean Manchine را از ياد ببريم كه 
در آنجا هم در نقش يك فوتباليست ظاهر مي شود. 
بد نيست بدانيد كه جونز چندين بار براي تيم ملي 
ولز بازي كرد؛ هر چند او هم مانند ديگر ستارگان 
ولزي همچون رايان گيگز هيچ گاه به افتخار قابل 

توجهي دست نيافت. 

پرده س��ينما هميشه 
دنيا حيدري 

   نگاه
جذابيت ه��اي خاص 
خودش را براي مردم 
داشته به طوري كه شايد به جرئت بتوان گفت 
از هر 10 نفر، حداقل چهار نفر آرزوي حضور در 
اين عرصه را دارند. اما اين آرزو براي برخي كه 
تعدادشان كم هم نيست، حسرتي دست نيافتني 
اس��ت. اما برخي هم بنا به موقعيت هاي خاص 
شغلي كه دارند، مي توانند راحت تر از ديگران به 
اين عرصه راه پيدا كنند. عده اي مثل ورزشكاران 
كه از محبوبيت و ش��هرت خاص��ي بين مردم 
جامعه برخوردار هس��تند، رسيدن به اين آرزو 

برايشان دست يافتني تر است. 
اين البته نمي تواند يك تمايل يكطرفه باش��د. 
يعني اين تنها ورزشكاران نيستند كه عالقه مند 
حضور مقابل دوربين هستند. بلكه افرادي كه 
آن س��وي دوربين هس��تند نيز به اين رابطه و 
شكل گرفتن آن عالقه نشان مي دهند چراكه 
شناخت مردم روي ورزشكاران و عالقه اي كه 
به آنها دارند خ��ود تضميني اس��ت براي يك 
موفقي��ت و قب��ل از كليد خوردن ي��ك پروژه 
مي توان حس��اب ويژه اي روي آن ب��از كرد، به 
همين دليل سينمايي ها هم از اين عالقه مندي 
ورزشكاران براي حضور مقابل دوربين و رفتن 

روي پرده سينما استقبال مي كنند. 
خيلي ها اما معتقد هستند كه ورزشكاران نبايد 
وارد دنياي فيلم و س��ينما ش��وند چراكه اين 
مسئله مي تواند محبوبيت آنها را تحت تأثير قرار 
دهد و نمي تواند تأثير جالبي روي جامعه داشته 
باش��د. عده اي هم بر اين باور هس��تند كه آنها 
همواره به چشم قهرمان ديده شده اند و حضور 
در فيلم و سريال و بازي كردن نقش ها، تصورات 
مردم از آنها را مخدوش مي كند. به طور مثال در 
سريال پژمان، مردم با يك فوتباليست بي هوش 
كه آنها را به خنده وامي داش��ت مواجه شدند. 
شخصيتي كه با پژماني كه س��ال ها فوتبالش 
را به تماشا مي نشس��تند زمين تا آسمان فرق 
داشت و اين يك تناقض خاص ايجاد مي كند. با 
وجود آنكه مردم پژمان را بسيار دوست داشتند 
و با او به خوبي ارتباط برقرار ك��رده بودند، اما 
گاه مي ماندند بين پژمان با شخصيت و متانتي 
كه فوتب��ال بازي مي كرد و پژم��ان لوده اي كه 
كم هوشي ها و س��ر به هوايي هايش همه را به 

خنده وامي داشت. هر چند اين هنر جمشيدي 
را نشان مي داد كه آنقدر خوب بازي كرده بود 
كه مردم بين دو شخصيت واقعي و غيرواقعي او 
گير كنند اما براي جامعه به تماشا نشستن اين 
گونه ش��خصيت ها از بازيگران كاماًل جا افتاده 
اس��ت اما ديدن آن از يك ورزشكار و قهرمان، 
خيلي جاافتاده نيست و هنوز هم با وجودي كه 
به تماشاي آن مي نشينند، نمي توانند به درستي 

هضمش كنند. 
مردم دوست دارند ورزش��كاران مورد عالقه و 
قهرمانان خود را روي پرده نقره اي هم ببينند، 
اما به نظر مي رسد مردم بيشتر دوست داشته 
باش��ند آنها را در قالب همان ش��خصيت هاي 
حقيقي خود ببينند. يعني فيلم يك ورزشكار 
و قهرماني كه ديگر زواياي زندگي اش را هم به 
تصوير مي كشد اما در آن زواياي ديگر هم انتظار 
مي رود همان ابهت و ش��خصيت و حتي غرور 
ورزشكاري را داشته باشد كه در حين ورزش به 

تماشايش مي نشينند. 
با اين وجود نمي توان خط قرمزي براي حضور 
ورزشكاران در عرصه سينما تعيين كرد. اما با 
توجه به عرف جامعه و ديد مردم به ورزشكاران، 
انتظار مي رود آنها در صورت حضور در سينما يا 
حتي تلويزيون، در قالب نقش هايي ظاهر شوند 
كه نخس��ت براي جامعه پذيرفته شود و دوم، 
تأثير مثبتي روي مردم، ب��ه خصوص جوانان 
كه الگوهاي رفتاري خود را از بين ورزشكاران 
و قهرمانان مورد عالق��ه خود انتخاب مي كنند 
داشته باش��د. اين البته مس��ئوليتي است كه 
در عرصه ورزش ني��ز بر دوش اين اف��راد قرار 
دارد. يعني در دنياي واقعي خ��ود آنها نيز اين 
انتظ��ار وجود دارد ك��ه رفتار و ك��ردار و حتي 
پوشش آن ها به گونه اي باشد كه نه تنها تأثيري 
منفي در جامعه و روي مردم نداشته باشد، كه 
بتواند فرهنگ س��ازي و الگو س��ازي كند. اين 
مسئوليت وقتي بيشتر مي ش��ود كه آنها قرار 
است در قالب شخصيت هايي غيرحقيقي مقابل 
دوربين بروند و بي ش��ك حضورشان در عرصه 
سينما تأثير زيادي روي مردم خواهد گذاشت 
و با توجه به اين مهم، اين انتظار از ورزشكاران 
مي رود كه ب��ا توجه به روحيه و احساس��ات و 
تأثيرگذاريشان روي مردم جامعه و متناسب با 

اين مهم نقش هايشان را انتخاب كنند. 
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بازيگر شدن 
 بازيكنان
جهاني است

 از مستطيل سبز
تا پرده نقره اي 

اما و اگرهاي حضور ورزشكاران روي پرده نقره اي

88498432سرويس ورزشي

پاي بازيكنان در12فيلم و سريال باز شد
گزارشي از سريال ها و فيلم هاي سينمايي با بازي ورزشي ها 

پايتخت3هم فوتبالي شد
بازيگري رئيس فدراسيون بدون داشتن متن

شيوا نوروزي 
     گزارش
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