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سینما

الهام  نامی در گفت  وگو  با »صبا« :

در سال93 در فیلم »تابو« نیز با خسرو معصومی کار کرده 
بودید. آشنایی در »تابو« منجر به همکاری دوباره شما در 

فیلم سینمایی »کار کثیف« شد؟
ســال ها تئاتر کار کرده ام و تحصیالتم نیز در زمینه تئاتر 
بود. یکی از اساتیدم در دانشــگاه، مرا به آقای معصومی 
معرفی کــرده بودنــد و من در فیلــم »تابو« با ایشــان 
همکاری داشــتم و بعد از آن به گفته خودشان فیلمنامه 
»کارکثیف« را می نوشتند به من برای شخصیت »الهام« 

فکر می کردند.
خیلی از فیلمسازان به سمتی رفتند که با یک سری بازیگر 
محدود کار می کنند و به اصطالح یک تیم تشکیل داده اند، 
اما آقای معصومی از آن دســت کارگردانانی بودند که با 
بازیگران نسل جدید  کار می کنند و بازیگران زیادی هم 
به ســینما معرفی کرده اند. به نظر خودتان کار با خسرو 
معصومی با چنین سابقه ای، باعث شناخته شدن بیشتر 

شما در سینما شده است؟
از چند دسته آدم در سینما صحبت کردید که خودشان 
متنوع هستند یعنی هر کسی ســلیقه ای دارد و مسیری 
را انتخاب می کند. به نظرم کارگردانی که همیشه تالش 
می کند از چهره هایی که خیلی شناخته شده اند برای مردم 
استفاده کند به هر ترتیبی از آن چهره کمک می گیرد و 
یک سری کارگردانان هستند که این کار را نمی کنند یعنی 
ترجیح می دهند که خودشان به دیگران کمک کنند و یا 
این که بدون در نظر گرفتن خیلی از حاشــیه ها که شاید 
بقیه به آن فکر می کنند، صرفا فیلمشان را بسازند درواقع 
به اصطالح خود سینمایی ها شــاید آن ها فیلم می سازند 

بدون در نظر گرفتن کسی که بتواند فیلم را باال بکشد. 
»کار کثیف« موضوعی کامال اجتماعی دارد و دغدغه فقر 
و مهاجرت را به تصویر می کشد، به نظر خودتان که بازیگر 
این کار هستید، این فیلم چقدر در بازنمایی این موضوع 

موفق بوده و درست عمل کرده است؟
شاید سخت باشد که من نظر بدهم، به هرحال تماشاگرانی 
که برای اولین بار فیلم را می بیننــد و هیچ پیش داوری 
ندارند باید نظر بدهند، اما خودم کــه فیلم را دیدم درد 
مشترک خیلی از هم سن وســاالن ما بود و فکر می کنم 

مخاطبان خودش را دارد.
در »کار کثیف« نقش خانمی را که همسر و مادر هست و 
مجبور به مهاجرت می شود را بازی می کنید. برای ارتباط 
برقرار کردن بهتر با این نقش چه حساســیت هایی را به 
خرج دادید؟ آیا در واقعیت هم با کاراکتری مانند »الهام« 

برخورد داشتید؟
خیر. هیچ کــدام از اتفاق هایی که در زندگی شــخصیت 
»الهام« رخ داده بود در زندگی من نیفتاده و چالش زیادی 
برایم بود که بخواهم با آن همراه شــوم. خیلی سخت بود 
و زمان زیادی گذاشتم که ببینم برای یک همسر در این 
شــرایط چه اتفاقی می افتد؛ اول از همه، دختری در این 
سن چه اتفاق هایی برایش می افتد و چه دغدغه هایی دارد 
و بعد این که یک همسر و مهم تر از آن یک مادر زمانی که 

این تجربه ها را داشته باشد چه بر سرش می آید.
در حال حاضر برخی از بازیگران سینما به سمت بازی در 
فیلم های گیشه ای رفته اند؛ به عنوان یک بازیگر به نظرتان 
آیا فیلم های گیشه ای در جامعه هنری اکنون ما ضرورت 

دارند؟
خیلی به نظرم این تقســیم بندی که اسم یک گروهی از 
فیلم ها را گیشه ای بنامیم درست نیست چون ممکن است 
فیلمی خوب باشد و فروشش زیاد باشد و ممکن هم هست 
که فیلمی ضعیف باشد و باز هم فروشش زیاد باشد یعنی 

»  کارکثیف  «  درد  مشترک
  هم   سن   و ساالن  من  است

»کار کثیف« آخرین ســاخته خســرو معصومی اســت که در حــال اکران اســت. از بازیگــران این فیلم 
می توان به پدرام شــریفی، الهام نامی، شــاهرخ فروتنیان و لوون هفتوان اشــاره کرد. »کار کثیف« روایتی 
اجتماعــی در دل آدم های جامعــه دارد. الهــام نامی بازیگــر زن نقش اول ایــن فیلم اســت و از بازیگران 
نسل جدید ســینما محســوب می شــود. اکران »کار کثیف« بهانه ای شــد تا با او گفت     وگویی انجام دهیم.

دالرام صادقی

گفت  و گو

صرفا فروش یک فیلم نشان نمی دهد که آن فیلم چگونه 
فیلمی است و به عقیده من به تعداد آدم هایی که فیلم را 
می بینند و دوســتش دارند باید برای مخاطب آن فیلم 
ارزش قائل شــد. گاهی وقت ها فیلمی ممکن است مثال 
10درصد یک فیلم دیگر مخاطب داشــته باشد ولی آن 
10درصد قابل احترام هستند حتی اگر از این درصد فقط 
تعدادی، فیلم را دوست داشته باشند. به نظرم هر بازیگری 
مسیری را انتخاب می کند و خیلی نمی شود، قضاوت کرد 
که دیگران چه می کنند و یا من چه می کنم. من مسیری 
را که فکر می کنم درست است می روم و یک فیلم را صرفا 
به خاطر این که فروش خوبی دارد برای بازی کردن انتخاب 
نمی کنم و ترجیح می دهم که اگر قرار اســت کار کنم با 
فاصله زیادتری باشد اما در انتخاب نقش سخت گیر باشم.

به هرحال برخی تهیه کننده ها و سرمایه گذاران به سمت 
تهیه کارهای پرچهره رفته اند تا فیلم بیشتر بفروشد.

این موضوع کم  کم تبدیل به جریانی می شــود که دیگر 
نمی توان اسمش را سینما گذاشت و به نظرم صرفا مثل 
سرمایه گذاری در بورس یا شکل داللی پیدا می کند. زمانی 
که آدم ها به این فکر کنند که یک عده به نظرشان در این 
بازار می توانند کمکشــان کنند را دور هم جمع کنند و 

کاری کنند تا صرفا به قول خودشان با سود برگردد. 
در کاراکتری که در فیلم »کار کثیف« بازی کردید، فکر 
می کنید مشکالتی که این کاراکتر با آن ها مواجهه می شود 

چه اندازه شخصی بوده و یا به جامعه مربوط است؟
فکر می کنم این شــخصیت ها خیلــی در جامعه مابه ازا 
داشته باشند مخصوصا شخصیت »الهام«. ما در جامعه ای 
هستیم که زن ها خیلی تابع شرایط همسرانشان هستند 
و برای شرایطی که برایشان پیش می آید تصمیم گیرنده 
نیستند و باید زمانی که همراه با مردی می شوند این را در 
نظر بگیرند که هرآنچه در زندگــی آن مرد پیش می آید 
درواقع او به مسیر خودش می برد. »الهام« نیز در فیلمنامه 
این شکلی اســت و ناگزیر اســت به راهی برود که شاید 
خودش انتخاب نکرده و حتی نمی داند ســرانجامش چه 

می شود.
در پاســخ ســوال های قبــل هــم اشــاره کردیــد که 
حساسیت هایی برای انتخاب نقش دارید. معیارهایی که 

برای انتخاب نقش در نظر دارید چه چیزهایی هستند؟
همانند بازیگران دیگــر، فیلمنامه و گــروه خیلی مهم 
است. دوست دارم همیشــه نقش هایی که بازی نکرده ام 
را بازی کنم. درواقع به تعداد نقش هایی که بازی نکرده ام 
انتظارشان را می کشم و بیشتر به آن نقش ها فکر می کنم 
تا این که منتظر نقش هایی باشم که بازی کرده ام و تمام 

شده، حاال چه در تئاتر و چه در سینما.
بازیگری هســتید که در تلویزیون، ســینما و تئاتر کار 
کرده اید؛ اکنون برای ادامه مســیر، بازی در کدام مدیوم 

برای شما ارجحیت بیشتری دارد؟
تئاتر و سینما برایم ارجحیت دارند، اما ممکن است من این 
حرف را بزنم بعد مثال فیلمنامه  سریالی از یک کارگردانی 
که همیشه دوست داشــتم با او کار کنم به من پیشنهاد 
شود و من آن نقش را دوست داشته باشم و قبول کنم، اما 
آدم همیشه ترجیحاتی در ذهنش دارد و سینما و تئاتر به 

روحیه من نزدیک ترند.
در حال حاضر مشــغول چــه کاری هســتید؟ آیا برای 

جشنواره فیلم فجر ، فیلمی در پیش رو دارید؟
مشغول مذاکره با دو فیلم هستم که هنوز قطعی نشده و 

نمی دانم که به جشنواره برسد یا نه.


