
5هنر و سالمت
گفت و گو با رضا يزدانى از خوانندگى تا بازى در نقش «مهراد مستوفى»

مردم مهرداد جنتلمن را دوست داشتند

شماره هفتصدوسيزده  هجده خرداد نودوهشت

در  بازى  براى  كه  شد  چطور   :
نقش«مهراد مستوفى» انتخاب شديد؟

بازيگرى براى من بعد از فيلم سينمايى«تيك آف» 
جدى شد؛ بعد از بازى در اين فيلم، نظرات خوبى 
از طرف كارگردان ها و هنرپيشه هاى زيادى گرفتم 
و كارم موردپسند آنها واقع شد، به طورى كه همه 
معتقد بودند بازى خوبى در «تيك آف» داشته ام 
و به خوبى از پس نقش برآمده ام. كارگردانانى 
مثل «فريدون جيرانى»، «رخشان بنى اعتماد»، 
«مصطفى كيايى»، «فرهاد اصالنى» و خيلى هاى 
ديگر نظرات مثبتى درمورد بازى من داشتند و 
اين موضوع باعث شد جدى تر به بازيگرى فكر 
كنم. در همين حين وقتى «بهرام بهراميان» پيشنهاد 
بازى در اين سريال را به من داد با وجودى كه 
تا به حال سريال كار نكرده بودم، پذيرفتم و 
اصال فكر نمى كردم بازى در سريال تا  اين 
حد سخت باشد. براى بازى در فيلم سينمايى 
معموال بايد 23 تا 40 روز حداكثر زمان بگذارى 
اما بازى در يك سريال 1/5 سال طول مى كشد 
و اين كار سختى است اما  داستان جذاب  و 
نقشم، نقش خوبى بود بنابراين از اين بابت 
مطمئن بودم كه مردم آن را مى پسندند و همين 
طور هم شد؛ خوشبختانه مردم ارتباط خوبى با 
آن برقرار كردند و خيلى دوستش داشتند. به 
همين داليل من اين نقش را قبول كردم و از 
همه مهم تر به «بهرام بهراميان» اعتقاد داشتم و 
مى دانستم كارگردان كاربلدى است و كار خود 

را به نحو احسن انجام مى دهد.
: پيش از اين در فيلم هايى كه بازى 
داشتيد در نقش خودتان ظاهر شده  بوديد، 
اينكه نقش متفاوتى را بازى كرديد براى شما 

دشوار نبود؟
اين كار سختى هاى خاص خود را داشت اما اين 

آدم خيلى از من دور نبود و به راحتى توانستم 
پيدايش كنم.

: از بازتاب هاى نقش تان در فضاى 
مجازى اطالع داريد؟ واكنش مردم چگونه 

است؟
مردم نظرات مثبتى دارند و ارتباط خوبى با نقش 
من برقرار كرده اند. درواقع «مهراد مستوفى» آدمى 
جنتلمن است كه كاريزما دارد و عاشق پيشه است، 

به همين دليل مردم هم دوستش دارند.
: اما عده اى به بازى شما انتقاد كرده اند، 

پاسخ شما به اين انتقادها چيست؟
تعداد اين انتقادها خيلى كم بوده و تقريبا حدود 

2 تا 3 درصد، به گونه اى كه وقتى من در رابطه 
با سريال پستى مى گذاشتم كه حدود 4هزار تا 
5هزار كامنت داشت، حدود 20 تا 30 كامنت 
انتقادى داشتم و بقيه همه كامنت هاى مثبتى بودند. 
به هرحال هركارى كه ارائه مى شود يك سرى 
منتقد دارد و اين موضوع اجتناب ناپذير است.

: عده اى مى گويند سريال «از يادها 
رفته» نسخه مشابهى از سريال «شهرزاد» است 
و درواقع سعى كرده تقليدى از اين سريال 

باشد، آيا واقعا اين طور است؟
نه، اصال ربطى به هم ندارند و از نظر داستان 
و شخصيت پردازى به هم شبيه نيستند. درواقع 

مى توان گفت از هيچ نظرى مثل هم نيستند؛ 
اينكه به موضوع عشق سه ضلعى پرداخته شده 
سوژه اغلب سريال هاى تلويزيون و فيلم هاى 

سينمايى است.
: در اين سريال نقش يك بوكسور 
را بازى كرده ايد، چقدر با اين رشته ورزشى 
آشنا هستيد و ورزش چه جايگاهى در زندگى 

شخصى شما دارد؟
 با ورزش بوكس آشنا نيستم و قبل از اينكه بازى 
من در اين سريال شروع شود، «احسان روزبهانى» 
لطف كرد و چند جلسه با من كار كرد و تكنيك ها 
را يادم داد اما در زندگى شخصى خودم هر روز 

1/5-1 ساعت ورزش مى كنم، مگر اينكه روزى 
بيمار باشم يا سر صحنه فيلمبردارى باشم كه 

فرصت ورزش كردن نداشته باشم.
چگونه  شما  خوردن  غذا  نحوه   :
پيروى  خاصى  غذايى  رژيم  از  است؟آيا 

مى كنيد؟
من سعى مى كنم از اين نظر از خودم مراقبت كنم 
تا در وزن مناسبى باقى بمانم، براى جلوگيرى 
از ابتال به بيمارى «كبد چرب» و برخوردارى 
از وزن ايده ال سعى مى كنم رژيم غذايى سالمى 
داشته باشم اما نه به اين معنى كه رژيم غذايى 
خاصى داشته باشم. معموال غذاى فست فود 

نمى خورم و از مصرف سوسيس و كالباس و 
نوشابه دورى مى كنم.

: بيمارى خاصى نداريد كه شما را 
مجبور كند از مصرف بعضى مواد غذايى 

دورى كنيد؟
نه، خدا را شكر مشكل خاصى ندارم.

: در مواجهه با استرس هاى شغلى و 
محيطى چه مى كنيد؟

در مملكت ما استرس با همه افراد همراه است، 
خصوصا در 2سال اخير اما سعى مى كنم با موسيقى 
و تماشاى فيلم هاى خوب، ورزش، خواندن 
مطالب و كتاب هاى خوب و سفر كردن با اين 

استرس ها مقابله كنم.
: موسيقى قطعا يك راه سالم براى 
پناه بردن به آرامش از شر استرس هاى محيطى 
است، از فعاليت هاى اخيرتان در عرصه موسيقى 

بگوييد.
آلبومى آماده كار دارم اما به اين دليل كه فرصت 
كافى براى انتشار آن نداشتيم، تاكنون آن را منتشر 
نكرده ايم. احتماال در ماه تابستان موفق به اين 

كار مى شويم.
: براى برپايى كنسرت برنامه خاصى 

نداريد؟
بعد از ماه مبارك رمضان كنسرت هايى در تهران، 
شهرستان ها و همين طور خارج از كشور برگزار 

خواهيم كرد.
: از استقبال مردم رضايت داريد؟

قطعا استقبال ها خوب بوده كه بعد از 20 سال 
همچنان تصميم به برگزارى كنسرت مى گيريم، 
سبك راك سبك خوبى است كه طرفداران 
خاص خود را دارد و عده زيادى از جوان ترها 
هم به دنبال اين سبك رفته اند و موفق هستند و 

طرفداران خود را دارند.

رضا يزدانى، خواننده سبك راك كه  پيش از اينكه 
مسعود كيميايى پيشنهاد بازى در فيلم سينمايى «حكم» 
را به او بدهد تنها در همين عرصه هنرنمايى كرده بود، 
در قاب تلويزيون هم ظاهر شد و به عنوان بازيگر 
در سريال «از ياد رفته» عهده دار يكى از نقش هاى اصلى  بود. عده اى 
بازى او را پسنديده و عده اى ديگر او را نقد كرده اند اما اين نقدها از 
عالقه او به بازيگرى كم نكرده و در واكنش به اين انتقادها مى گويد: 

«هر كارى كه ارائه مى شود يك سرى منتقد دارد و اين موضوع امرى 
اجتناب ناپذير است.» قطعا يكى از ويژگى هاى مثبت شخصيتى رضا يزدانى 
اعتمادبه نفس باال و اراده محكم اوست كه در هر جنبه از زندگى او را 
به سمت رشد و شكوفايى سوق داده؛ چه از زمانى كه پيشگام سبكى 
نو در خوانندگى شد، سبكى كه خيلى ها در كشور آشنايى چندانى با 
آن نداشتند و او بدون كوچك ترين ترسى وارد ميدان شد، بى آنكه از 
نحوه واكنش ها و بازتاب مخاطبان خود واهمه داشته باشد و چه در 

زمانى كه وارد عرصه بازيگرى شد و با مخالفت ها كنار نكشيد. حاال او 
اين بار در نقشى ظاهر شد كه با ساير نقش هايى كه تاكنون بازى كرده 
متفاوت بود. پيش از اين در اغلب فيلم هايى كه شاهد بازى او بوده ايم 
در نقش رضا يزدانى، خواننده ايفاى نقش كرده اما بازى در «از يادها 
رفته» او را از اين قالب هميشگى بيرون آورد، هرچند به گفته او، اين 

نقش هم شخصيتى شبيه خودش را دارد. 
به بهانه بازى رضا يزدانى در سريال «از يادها رفته» با او به گفت وگو نشستيم.

 اعظم صفايى

برنامه «اختياريه» يكى از پرطرفدارترين برنامه هاى 
رسانه ملى كه از اواخر بهمن ماه 97 پخش آن شروع 
شده، در ايام مبارك ماه رمضان با استقبال بيشترى 
از جانب مخاطبان سيما مواجه شد، به طورى كه 
پربيننده ترين برنامه افطار ماه رمضان شده؛ خصوصا 
امسال كه جاى برنامه پرطرفدار «ماه عسل» در قاب 
تلويزيون خالى بود، عده اى اين برنامه را جايگزينى 
براى «ماه عسل» مى دانستند هرچند از نظر كارگردان 
و عوامل توليد «اختياريه» مقايسه اين دو برنامه با 
يكديگر كار درستى نيست چرا كه در اصل اين 

برنامه هدف متفاوتى را دنبال مى كند.
هدف دست اندركاران «اختياريه» از توليد اين برنامه 
چيست؟ و چه پاسخى به انتقادهاى پيرامون آن دارند؟ 
چه تفاوتى بين «اختياريه» و «ماه عسل» وجود دارد 
و ساخت برنامه هاى اين چنينى چه كمكى به كاهش 
معضالت اجتماعى و حفظ سالمت اجتماعى مى كند؟ 
با «مصطفى امامى» كارگردان و سردبير برنامه «اختياريه» 
گفت وگو كرده ايم تا پاسخ اين سواالت را از ايشان 

بگيريم.

: برنامه اختياريه با چه ايده اى شكل گرفت 
و چه هدفى را دنبال مى كند؟

اختياريه برنامه گفت وگومحورى است كه به اندازه وسع 
خود در جهت اشاعه فرهنگ گفت وگو در جامعه تالش 
مى كند و سعى دارد در جهت رشد اين فرهنگ ميان 
افراد جامعه قدم بردارد؛ اين برنامه به دنبال گفت وگوهاى 
صريحى كه با مهمانان خود دارد سعى مى كند اين 
فرهنگ را جا بيندازد كه ما چاره اى به جز گفت وگو 
نداريم به اين معنى كه حتما بايد با يكديگر صحبت 

كنيم و حرف هاى همديگر را بشنويم.
: در رابطه با نامى كه براى برنامه انتخاب 

شده صحيت كنيد، چرا اختياريه؟
به اين دليل كه همه چيز در اين برنامه براى مهمان 
اختيارى است؛ هر سوالى كه دوست نداشته باشد، پاسخ 
نمى دهد و وارد هر فضايى كه مايل نباشد، نمى شود و 
خيلى راحت مى تواند بگويد من به اين پرسش پاسخ 
نمى دهم. حتى ما در آخر برنامه يك سوال اختيارى داريم 

كه در پاكت قرار داده و به دست مهمان برنامه مى دهيم. 
اگر مايل به پاسخگويى باشد آن را بلند مى خواند و پاسخ 
مى دهد، اگر نه در پاكت را مى بندد و از پاسخ به آن 
مى گذرد؛ اين برنامه قصد ندارد مهمان برنامه را داخل 
رينگ ببرد و جنجال راه بيندازد، بلكه موضوعى كامال 
اختيارى و در حد گفت وگويى تعاملى است كه هر دو 

طرف، گوينده و شنونده حرف هاى يكديگر هستند.
: نحوه دعوت از مهمانان چگونه است؟آيا 

براساس موضوعى خاص دعوت مى شوند؟
برنامه ما موضوع محور نيست، درواقع موضوع ما همان 
آدمى است كه به برنامه دعوت مى شود، اختياريه در ماه 
رمضان قصه زندگى مهمانان را بازگو مى كند يا به دنبال 

نقاط عطف زندگى مهمانان خود است.
: قصه محور بودن برنامه شايد باعث شده 
عده اى گمان كنند، «اختياريه» جايگزينى براى «ماه 

عسل» است. آيا درواقع اين گونه است؟
باعث افتخار ماست كه با برنامه موفقى مثل ماه عسل 
مقايسه مى شويم اما اين دو برنامه شباهتى به هم ندارند. 
قبل از ماه عسل هم برنامه هاى اينچنينى وجود داشت؛ 
مانند اين است كه بگوييم فالن سريال ساخته شد پس 
شخص ديگرى نبايد مانند آن را بسازد؛ همه فيلم هاى 
سينمايى و سريال ها راوى قصه ها هستند و نمى توان 
گفت به اين دليل كه در فالن سال شخصى فالن قصه 
را روايت كرد ديگر كسى نبايد آن را بسازد و اگر 
ساخت به او برچسب تقليد كردن زد. ضمن اينكه قبل 
از برنامه «ماه عسل» هم برنامه اى به اسم «كوله پشتى» 
وجود داشته كه آن هم قصه آدم هاى معمولى را روايت 
مى كرد و حتى قبل تر از آن در برنامه «جشن رمضان» 
كاظم احمدزاده قصه هاى مردم را روايت مى كرد و 
همين موضوع باعث استقبال مردم از آن برنامه شد. از 
طرفى به اين دليل كه «احسان عليخانى» كار خود را 
خوب بلد بود و توانست 10 سال به خوبى برنامه سازى 
كند و مردم با اين برنامه خاطره دارند، اين سوءبرداشت 
مى شود كه ما قصد تقليد از برنامه او را داريم، در حالى 
كه اين حضور آدم هاى معمولى و روايت قصه هاى آنها 
يك ژانر در برنامه سازى است كه در تمام دنيا از جمله 
تلويزيون ما قبل از «ماه عسل» هم وجود داشته است. 

از طرفى، اگر براى برنامه تلويزيونى فرم و محتوا قائل 
باشيد، متوجه مى شويد فرم اين برنامه اصال شبيه ماه 
عسل نيست و در محتوا هم اگر در مواردى شبيه باشد، 
تعمدى در كار نبوده است. به اين دليل كه امسال برنامه 
«ماه عسل» توليد نشده، در واقع هر حركتى از ما سر 
بزند با «ماه عسل» مقايسه مى شود و اين موضوع براى 

ما چندان عجيب نيست.
: هميشه انتقاد امرى اجتناب ناپذير بوده و 
در مورد برخى از قسمت هاى اين برنامه انتقادهايى 
وجود دارد. به طور مثال قسمتى كه از دختربچه اى 
دعوت شد تا در مورد تقلب هايى كه در مدرسه 
مى كند، صحبت كند. برخى به اين موضوع انتقاد 
كردند كه به چه دليل با اين كار اين دختر را ضايع 

كرده  و قبح اين مساله را شكسته ايد؟ پاسخ شما به 
اين انتقاد چيست؟

برنامه يك ساعته را بايد از ديدن كل يك ساعت قضاوت 
كرد، هر برنامه يك ابتدا دارد و يك پايان بندى و به نظرم 
بايد قدرى با صبورى و دقت بيشتر برنامه را دنبال كنيد؛ 
اين برنامه در رابطه با موضوع صداقت بود و اين كودك 
با رضايت پدر و مادر به برنامه آمد و بعد از برنامه هم 
والدين او از ما تشكر كردند، اين دختربچه بدون آنكه 
دروغ بگويد با ما حرف زد و ما هم رفته رفته برنامه را 
جلو برديم و بيننده و كودك را به اين نتيجه رسانديم 
كه تقلب كار درستى نيست، موضوعى كه خيلى از 
ما حتى تا دانشگاه مرتكب آن شده ايم اما كسى به ما 
نگفت كه اين كار عمل بدى است؛ در اين برنامه هم از 
خانم كلهر دعوت شده بود كه با تقلب مى توانست به 
فينال جام جهانى برود و به تمام آرزوهاى خود برسد 
اما ترجيح داد حقيقت را بگويد و اين كار را نكند. اين 
نتيجه گيرى برنامه ما بود كه از نقطه اول شروع شد و 
به اين نتيجه رسيد كه در آخر اين كودك متوجه شد 
«تقلب كار بدى است.» اين موضوع درام است، حتى 
در سريال هاى تلويزيونى و فيلم ها با آن مواجه هستيم؛ 
اصوال برنامه اى تاثيرگذار است كه از ابتدا هدف را 
فرياد نزند و رفته رفته در اليه اى به مخاطب ارائه شد.

: يكى از موضوعاتى كه نه تنها در برنامه 
شما، بلكه در اغلب برنامه هاى اينچنينى به نوعى به 

آن پرداخته مى شود بيان مشكالت و مسائل مهمانانى 
است كه به برنامه دعوت مى شوند، درحالى كه 
اين موارد تنها نمونه اى از صدها مورد مشابه خود 
هستند. چه هدفى از اين كار وجود دارد؟ آيا كمكى 
به كاهش مشكالت كلى در جامعه مى كند؟به طور 
نمونه كودك معلولى را همراه پدر و مادرش دعوت 

كرده ايد، در حالى كه امثال او بسيارند. 
در اين برنامه به طور خاص نگاه ما اين نبود كه مشكل 
بچه را حل كنيم، به اين دليل كه امثال او زياد هستند. 
ما در اين برنامه نگاهى به مادر اين كودك داشتيم كه 
معتقد بود به اين دليل كه كودكش مشكل دارد بايد او 
را از چشم مردم دور نگه دارد تا مردم او را نبينند، اين 
نوعى فرهنگ سازى است و ما قصد داشتيم بگوييم 
خيلى از افراد هستند كه فرزند معلول دارند پس اگر 
كسى كودك معلول دارد بايد باز هم به فرزندش ببالد و 
ويژگى هاى مثبت او را هم ببيند؛ ما به دنبال اين موضوع 
بوديم و قصد حل كردن اين ماجرا را نداشتيم. البته 
اگر حل شود كه چه بهتر اما پيام ما چيز ديگرى بوده 
است.قطعا بايد هوشمندانه تر به برنامه ها نگاه كنيم و 

هدف اصلى برنامه را دريابيم. 
: عده اى مى گويند بهتر نيست در اين برنامه ها 
به جاى دعوت از مردم از مسووالن دعوت كنيد، 

پاسخ شما چيست؟
رسالت اين برنامه اين است راوى و شنونده قصه 

آدم هاى كوچه و بازار باشد؛ مردمى كه شايد هيچ وقت 
تصورش را هم نمى كردند خودشان را روزى روى 
صندلى اختياريه ببينند اما قصه هاى جذاب زندگى شان 
پر از لحظات ناب و شنيدنى است كه مى تواند روى 
مخاطبان برنامه اثر زيادى بگذارد، ما روايتگر قصه در 
برنامه هستيم و زمينه اين برنامه در ماه رمضان روايت 
قصه بود، قصه آدم ها را مى شنويم و قرار است از اين 
قصه ها درس بگيريم. تمام تالش ما اين است و مصلح 
اجتماعى نيستيم كه مشكل آدم ها را حل كنيم؛ ما از 
دل قصه ها پيام هايى به مخاطب مى رسانيم و معتقديم 
خيلى نبايد پيام ها را فرياد زد چرا كه خود مخاطب 

پيامى را كه مى خواهد برداشت مى كند.
: بازتاب برنامه در فضاى مجازى و از ديد 

مخاطبان چطور بوده است؟
ما توقع اين حجم از ديده شدن را در ماه رمضان 
نداشتيم ولى به شكر خدا به گواه تعداد بيننده هايى 
كه در تلببيون برنامه را ديده اند كه تعداد بيننده هاى 
سريال هاى ماه رمضان را هم از همين تعداد مخاطبان 
تلببيون مى سنجند، پربيننده ترين برنامه تلويزيون بوديم 
و باعث افتخار ماست و اين موضوع نشان مى دهد مردم 
برنامه ما را دنبال مى كنند و «اختياريه» برنامه مهمى است 
كه چه بخواهيم و چه نخواهيم جاى خود را بين مخاطبان 

باز كرده است. ما هم از اين بابت خوشحال هستيم.

اختياريه و جاى خالى ماه عسل

با ورزش بوكس 
آشنا نيستم و 
قبل از اينكه 

بازى من در اين 
سريال شروع 

شود، «احسان 
روزبهانى» لطف 

كرد و چند 
جلسه با من كار 
كرد و تكنيك ها 

را يادم داد 
اما در زندگى 
شخصى خودم 
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