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تلویزیون

آی فیلم در شب های گذشته، نوســتالژی »گل پامچال« را با بازیگرانی که ســال های جوانی شان در تصویر این سریال دیده می شــود دوباره زنده کرد 
رحمان باقریان یکی از آن هاســت. رحمان باقریان بازیگری است که نقش های ماندگارش در ســریال هایی همچون »دوران سرکشی« و »لیلی با من است« 

در یاد و خاطره مخاطبان تلویزیون مانده اســت. این بازیگر تاکنون در ســریال های متعددی جلوی دوربین رفته اســت که از آن جمله می توان به 
»ریشه در خاک«، »همراهان«، »آوای فاخته«، »بوی خاک«، »مسافر ری«، »سفر سبز«، »شــیدایی«، »کاله پهلوی«، »آسمان من«، »بوی باران« 

»رهایم نکن«، »دوردست ها« و... اشاره کرد. او همچنین در ســریال های ماندگاری همچون »امام علی)ع(« و »مختارنامه« نیز حضور داشته است.
به گفته باقریان، او از نقش هایی که در »مختارنامه« و »لیلی با من اســت« ایفا کرده، به ســختی جدا شــده اســت، اما تمامــی نقش هایی را که 

ایفاگرش بوده، دوســت می دارد. ایــن هنرپیشــه در فیلم هایی همچون »پــرواز مرغابی ها«، »ســیاوش«، »مختــرع2001«، »صنوبرهای 
ســوزان«، »عبور از غبار« و »دوئل« نیز حضور داشته اســت. باقریان ازجمله بازیگران توانمندی است که در ســریال »گل پامچال« جلوی 

دوربین رفته اســت. قصه »گل پامچــال« در دوران جنگ تحمیلی عــراق علیه ایران اتفاق می افتــد. دختری به نام »لیــال« خانواده اش 
را در بمباران از دســت می دهــد و از پیرمردی می خواهد که بــرای پیدا کردن خواهرش به او کمک کند. پخش این ســریال از شــبکه 

 آی فیلم همین هفتــه به پایان رســید. به همیــن بهانه با رحمــان باقریان گفت وگویــی را ترتیب دادیــم که در ادامــه می خوانید.

شهربانو جمعه پور

گفت و گو

نظرتان درباره شبکه  آی فیلم چیست؟
به نظرم شبکه آی فیلم کار بسیار درستی می کند که به بازپخش سریال ها می پردازد. 
من به شخصه به خاطر پخش مجدد سریال ها از  آی فیلم تشکر می کنم. پخش دوباره 
سریال ها خاطرات را تکرار می کند و خیلی از افرادی که سریال ها را در زمان پخش 
اول ندیده اند نیز این شانس را پیدا می کنند که به تماشای این آثار بنشینند. فکر 
می کنم پخش سریال ها برای بیننده حس نوستالژی دارد. من به شخصه این حس را 
دارم. وقتی »گل پامچال« دوباره پخش شد، دوباره به گذشته و خاطراتی که داشتم 
رجوع کردم. برخی از دوستان که در آن ســریال با آن ها هم بازی بودم، االن زنده 
نیستند و دیدن دوباره آن ها برایم بسیار ارزشمند است. آقای داود رشیدی جزو این 
افراد هستند. به طور کلی، بازپخش سریال ها خیلی ارزشمند است و به نوعی حس 

نوستالژی ما را غنی می کند. 
»گل پامچال« را از  آی فیلم دیدید؟

بله؛ دیدم و خیلی برایم خاطره انگیز بود.
به نظرتان سریال »گل پامچال« انتخاب درستی برای پخش از آی فیلم است؟

بله؛ انتخاب خوبی است. فکر می کنم آی فیلم انتخاب های خیلی درستی برای پخش 
سریال ها دارد. همان طور که می دانید اواخر شهریورماه سالگرد حمله عراق به ایران 
و آغاز دفاع مقدس بود، به همین دلیل »گل پامچال« سریال خوبی برای پخش در 
این برهه زمانی بود. بسیاری از افراد در آن زمان درگیر جنگ بوده اند و االن که این 
سریال را می بینند به نوعی با اثر ارتباط می گیرند. این سریال تداعی گر لحظات تلخ 

و شیرین برای افراد است.
ایفای نقش در سریالی که به مسائل دفاع مقدس می پردازد چه حال و هوایی برایتان 

داشت؟
 ایفای نقش در این ســریال برایم خیلی خوب بود. وقتی مشــغول بازی در »گل 
پامچال« بودم، واقعاً در آن فضا قرار گرفتم و حــس می کردم که من هم به عنوان 
یک انســان در آن شــرایط حضور دارم. فکر می کردم در یک قالب دیگر در حال 
جنگ هستم. ما در آن ســال ها برای فیلمبرداری »گل پامچال« در آبادان بودیم. 
خانه هایی را می دیدیم که خراب شده بودند و این ها لحظات عجیبی در من ایجاد 
می کرد. خانه هایی وجود داشت که خالی بود و می دیدم که افراد تمام هستی شان 
را گذاشته اند و رفته اند. آلبوم های خانوادگی، فرش، ترشی، مربا و خیلی از چیزهای 
دیگر روی زمین پخش بودند و دیدن این شرایط برایمان سخت بود. این واقعیت ها 
دردناک بود و حس عجیبی در ما ایجاد می کرد. جنگ بسیار دلخراش است اما وقتی 
رخ می دهد، باید ایســتاد و جنگید. وقتی می ایستی و به خاطر وطنت می جنگی، 
حس خوبی پیدا می کنی. از سوی دیگر، ایفای نقش در سریال هایی که به جنگ 
می پردازد، خیلی سخت است. به هر حال بازیگر استرس دارد، زیرا خودت را در یک 
فضای ناخواسته ای قرار می دهی و قرار است که در آن فضا زندگی کنی. قرار است 
زندگی افرادی را بازی کنی که این شــرایط را تجربه کرده اند و این مشکل است و 
حس غریبی ایجاد می کند. باید شرایط جنگی را طوری بازی کنی که طبیعی جلوه 
کند. این حســی خاص و در عین حال ارزشمند اســت. لحظاتی که فیلمبرداری 
داشتیم، شرایط خاصی در من ایجاد کرده بود. زمانی که کنار رودخانه کارون کار 
می کردیم و انفجارهایی که ایجاد می شد، احساس خاصی در ما ایجاد می کرد. این 
انفجارها هم رعب آور بود و هم این که با خودمان فکر می کردیم که مردم چطور این 
فضا را تحمل می کنند. آن زمان صدام آبادان را موشــک باران می کرد. یادم هست 
در یک سفر که به دزفول رفتیم، اصاًل یک جای سالم در شهر وجود نداشت. جالب 
این که باز هم افرادی در این شهر زندگی می کردند و این موضوع واقعاً عجیب بود. 

درک کردن این افراد واقعاً سخت است.

جنگ   دردناک   بود
گفت وگو با رحمان باقریان به بهانه پخش »گل پامچال« از  آی فیلم

خاطره جالبــی از »گل پامچال« 
دارید؟

بله؛ یادم هست که ما برای صحنه هایی 
که انفجار داشتیم، با عراق نامه  نگاری 

می کردیم که اینجــا می خواهیم برای 
فیلمبرداری انفجار ایجاد کنیم و حمله ای 

در کار نیســت. یک بار که ایــن انفجار را 
ایجاد کردیم، اهالی آبادان بیرون ریختند و 

صحنه پر شد از افرادی که بر اثر ترس انفجار از 
خانه  هایشان بیرون آمده بودند. آقای طالبی از 

این صحنه که آتش نشانی هم آمده بود، استفاده 
کردند و صحنه زنده ای را گرفتند. 

بــه نظرتــان چــرا »گل پامچــال« تبدیــل به 
محبوب ترین سریال سال در زمان پخشش شد؟

به خاطر این که واقع گرا بود. نویسندگی سریال خیلی 
خوب بود و آقای طالبی هم کار را به خوبی کارگردانی 

کردند. واقعاً قصه »گل پامچال« خیلی خوب نوشته شده 
بود؛ ایجاد چنین فضایی در آن زمان باید با شرایط واقعی 

همخوان می شد و این اتفاق افتاد. وقتی حسی را تبدیل به 
فضا می کنید باید آنقدر واقع گرا باشد تا مورد پسند مخاطب 

قرار گیرد. یادم هست زمانی که این سریال پخش می شد، 
کمتر کسی بود که در کوچه و خیابان باشد و همه خودشان را 

به خانه می رساندند تا این سریال را ببینند. البته عالوه بر قصه 
و کارگردانی خوب، عوامل دیگری هم در موفقیت سریال نقش 

داشتند، مثاًل سریال از موسیقی بســیار عالی ای برخوردار بود و 
آقای علیقلی به خوبی کارشــان را انجام دادند. صدای او واقعاً یک 

حماسه در فیلم ایجاد کرده بود. بازی گرم خانم ستاره جعفری هم 
بر گیرایی کار افزوده بود که برای بیننده جذابیت بسیاری داشت. 

برای ایفای نقشی که در این ســریال برعهده داشتید، چقدر تحقیق 
کردید و چگونه به نقش نزدیک شدید؟

وقتی در فضا قرار گرفتم و با شخصیت روبه رو شدم، حس خاصی برایم 
ایجاد شد. فضا آن قدر برایم ملموس بود که با آن ارتباط برقرار کردم. همین 

موضوع باعث شد که به راحتی وارد نقش شوم. کاراکتر را با وجود خودم یکی 
کردم. امکان ندارد که با یک نقش ارتباط برقرار کنی، مگر این که آن را درک 

کنی و بعد به اجرا درآوری.
چه مسائلی برای انتخاب یک نقش برایتان مهم است؟

در وهله اول باید یک نوشته خوب وجود داشته باشد که وقتی می خوانی با آن 
ارتباط برقرار کنی. کارگردان سریال هم اهمیت دارد. باید بتواند به تو کمک کند 
که به نقش نزدیک شوی. وقتی این شرایط وجود داشته باشد، قطعاً یک بازیگر کار 

را انتخاب خواهد کرد. 
کدام یک از نقش هایی را که تاکنون ایفا کرده اید، بیشتر دوست دارید؟

من بیشتر نقش هایی را که بازی کرده ام، دوست دارم و واقعاً برایم حس خاصی به 
وجود آورده اند. کمتر نقشی است که دوستش نداشته باشم، اما دو مورد از نقش هایم 
خیلی برایم مهم هستند؛ یکی نقشی که در سریال »لیلی با من است« ایفا کردم و 
دیگری نقش »زربی« در »مختارنامه«. این نقش ها حس نوستالژی غریبی برایم 

داشت و وقتی می خواستم از آن ها جدا 
شوم، واقعاً برایم سخت بود.

االن مشغول چه کاری هستید؟
در حال صحبت درباره سریالی هســتیم که قرار است آقای معظمی 

بسازند. جزییات دیگری از آن نمی دانم و فعاًل در حد حرف است.


