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مصاحبه ای متفاوت با «منوچهر آذری»

عیدانه آقای خنده
از پارو کردن برف در شب عید تا گرفتن عیدی پنج زاری

ت و قهقهه اش می شناسند و
مریم ضیغمی« -منوچهر آذری» بازیگر و گوینده طنز ایرانی را بسیاری از افراد با صدای سو 
با صدای گرمش در برنامه «صبح جمعه با شما» خاطرات بسیاری دارند .راست می گویند جوانی به دل است نه سن ،این
پیش کسوت خوش خلق اگرچه  75بهار را دیده اما دل جوانی دارد .خودمانی ،صمیمی ،بی ریا ،بذله گو ،شاد و خوش
خنده است و از شرایط موجود اقتصادی می گوید و نیشخندی می زند .در این گفت و گوی متفاوت به مناسبت نزدیک
شدن به سال نو با آقای خنده و سوت رادیو همکالم شدیم.

آخرین اثری که کار کردید چه بود؟
اغلب اوقــات کار صحنه انجام می دهــم .فیلم
مستندی به نام «شادخوان» از زندگی من برای
شبکه مستند ساخته شد که در ایام نوروز روانه
آنتن می شود .از سوی معاونت صدا برای کار
دعوت شدم تا «جمعه ایرانی» را دوبــاره از سر
بگیرم اما سعید توکل زیر بار نمی رود و نمی
پذیرد و من هر جا او برود می روم.
وقتی کودک بودید در ایام نوروز چه
آداب و رسومی اجرا می شد؟
آجیل و شکالت و شیرینی فــراوان بــود! پدرم
حتما برایم لباس نو می خرید و می گفت :پسرم
باید حتم ًا برای سال نو یک دست کت و شلوار
داشته باشد.
در گذشته برف نیم متر می بارید و زمستان ها
خیلی سرد بود و به همراه پدرم کاله ،پیراهن،
ج ــوراب ،کفش ،دستکش و کت و شلوار می
خریدم .او برای سفره عید و پذیرایی همه چیز
می خرید.
به یاد دارم پــدرم شب عید ماهی به دست به
خانه می آمد و می گفت ماهی را سه زار یا همان
سه ریال از سرچشمه خریده ام ،اکنون ماهی
فروشان همان جا هستند و بورس ماهی است.
سبزی پلو با ماهی شب عید به راه بود ،برای مان
سرتا پا لباس نو می خریدند.
خاطره ای از ایام عید در ذهن دارید؟
یادم است یک عید نوروز آن قدر برف باریده بود
که هنگام تحویل سال باالی پشت بام رفته بودم
و برف پارو می کردم.
عیدی هم می گرفتید؟
پدرم اسکناس های پنج زاری می داد .به دیدن
فامیل می رفتیم و آن ها هم می آمدند و طبق

روال عیدی می دادنــد و عیدی می گرفتیم.
االن به دلیل گرانی جرئت نمی کنی در را روی
مهمان باز کنی و وقتی که عید می شود خودت
را پنهان می کنی تا کسی به منزلت برای دید و
بازدید نیاید.
به یاد دارم آن موقع در رادیو آهنگی را خواندم:
«کاشکی سفر می رفتم ،این ور و اون ور می
رفتم ،آخ که شدم بیچاره ،بابا عیده بابا عیده بابا
عیده (می خندد) .آن موقع که می خواندم گویا
پیش بینی این روزها را می کردم.
آیا برای عید به خرید می روید و خانه
تکانی می کنید؟
ما هم مثل همه مــردم مراسم و آداب و رسوم
قدیم را رعایت می کنیم.
بن تخفیف ویژه ای به من داده بودند که یک
دست کت و شلوار بــرای سال جدید خریدم و
برای بچه ها و نوه هایم هم خرید کردیم.
اعتقاد دارم برای عید یا باید خودروی شخصی
ات را عــوض ،یا منزلت را رنــگ ،یا تلویزیون و
کابینت آشپزخانه ات را عوض کنی یعنی برای
سال جدید تنوعی ایجاد کنی .معتقدم می توان
با پول کم تغییراتی را برای شادی خود ایجاد
کرد .مث ً
ال من با مبلغی کم لوستر منزلم را عوض
و المپ کم مصرف نصب کردم و به بچه ها گفتم:
«هرگز نشه فراموش ،المپ اضافی خاموش»!-
(می خندد).
آداب و رسوم ویژه آغاز سال نو در
خانواده شما چگونه است و به چه شکل
برگزار میشود؟
سفره هفت سین را مانند سال های گذشته پهن
می کنیم و آن چه را که در منزل موجود است می
چینیم حتی به جای آجیل ،پفک نمکی و خرما و

میوه می گذاریم و سماور برقی را روشن و چای
دم می کنیم .ماهی می گیرم و همسرم شوید
پلو با ماهی می پزد .در طول سال فرزندان و
نوه هایم در مناسبت های مختلف به منزل مان
می آیند و دور هم جمع شویم و همسرم در دیگ
بزرگی حلیم درست می کند ،زرشک پلو می پزد
یا هر چه در منزل باشد می خوریم و می گوییم و
می خندیم .وقتی به شهرستان می روم سوغات
می آورم و نگه می دارم تا با بچه هایم دور هم
جمع شویم و بخوریم.
دوست دارید سال تحویل کجا باشید؟
دوست دارم با اعضای خانواده ام به سفر داخلی
بــرویــم .من بــرای اجــرای برنامه به شهرهای
مختلف سفر می کنم ،ایران مکان ها و جاهای
دیدنی بسیار زیبا و بکری دارد .به مردم پیشنهاد
می کنم ایام نوروز به مسافرت داخلی بروند و
لذت ببرند.
وقتی کار می کنید چه چیزی بیشترین
انرژی را در آن لحظه به شما می دهد؟
خوشحالی مردم .وقتی روی صحنه هستم و کار
می کنم و شادی مردم را می بینم انــرژی می
گیرم .وقتی مردم من را تشویق می کنند خیلی
خوشحال می شوم.
چه توصیه ای به جوانان عالقه مند به
بازیگری دارید؟
اص ً
ال وارد این حرفه نشوند چون اکنون زمان
بازیگری نیست .من اغلب فیلم ها را در سینما
می بینم و شاهدم که سالن ها تماشاچی ندارد.
مسئله این است که برخی جوانان تصور
می کنند با ورود به این حرفه می توانند
به پول و شهرت برسند.
رسیدن به شهرت شانس می خواهد و باید تیری

به تخته بخورد و ناگهان بازی فرد مورد توجه قرار
بگیرد و به شهرت برسد و این اتفاق استثنایی
است و شامل این آقا یا آن خانم نمی شود چون
تعدادشان زیاد است .البته آن هایی که عالقه
مند هستند به راه شان ادامه دهند و در کالس
های تخصصی شرکت کنند و عشق و عالقه شان
را سرکوب نکنند .دنبال هنرپیشگی ،موسیقی
و خوانندگی و مجری شدن بروند اما باز هم می
گویم اکنون زمان ورود به عرصه هنر نیست .اگر
شغل مناسبی دارنــد که امــرار معاش می کنند
حیف است آن را رها کنند ،دنبال بازیگری نروند
چون واقعا ضرر می کنند.
اکنون چه قدر به آمال و آرزوهایی که در
دوران جوانی داشتید رسیده اید؟
خدا را شکر به همه آرزوهایم رسیده ام و اگر
دوبــاره متولد شوم کار هنری را در پیش نمی
گیرم.
با این توضیح اگر به گذشته برگردید
دوست داشتید چه کاره می شدید؟
شغلی را انتخاب می کردم تا بتوانم یک پنت
هــاوس بخرم و از آن بــاال پایین را نــظــاره گر
باشم(می خندد).
یک آرزوی نوروزی برای همه مردم
ایران.
به درگاه خداوند متعال برای همه مردم ایران
آرزوی موفقیت ،شادکامی ،تندرستی ،طول
عمر و سر زندگی می کنم .امیدوارم سالمت و
تندرست باشند چون درآمد و پول خوشبختی
نمی آورد .سالمت و سر حــال بــودن و عشق
ورزیدن به خانواده از همه چیز باالتر است.
حرف آخر.
سال نو بر همگان مبارک.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

میز مصاحبه

بهبودی و بیضایی بازیگران «ریست» شدند
ضیغمی -رضا بهبودی و سودابه بیضایی به عنوان بازیگران فیلم «ریست» به کارگردانی محمدرضا لطفی
و تهیه کنندگی امیر سیدزاده انتخاب شدند.مشاور رسانه ای این پروژه به خبرنگار ما گفت :پس از مذاکره
با چند گزینه سینمایی و تئاتری در نهایت رضا بهبودی و سودابه بیضایی به عنوان بازیگران اصلی فیلم
سینمایی «ریست» انتخاب شدند تا در روزهای آینده مقابل دوربین بروند.میثم محمدی افزود« :ریست»
دومین اثر بلند محمدرضا لطفی و فیلمی جسورانه با فیلم نامه ای چالش برانگیز است که با فرم و شکلی
متفاوت ساخته خواهد شد.وی ادامه داد« :ریست» دومین همکاری رضا بهبودی با محمدرضا لطفی است
و پیش از این در فیلم سینمایی «روایت ناپدید شدن مریم» با ایفای نقش مرتضی حسینی با او همکاری
کرده بود ،اما سودابه بیضایی در اثر قبلی لطفی حضور نداشت و «ریست» اولین همکاری آن هاست.

تازه های سینما

الیه های دروغ

تدوین فیلم سینمایی «الیههای دروغ» به کارگردانی رامین سهراب در فنالند به پایان رسید .این فیلم،
نخستین تولید مشترک ایران و فنالند است و در آن رامین سهراب ،آنتی رینی ،سونیا فارلینگ ،آنو
سینیسالو ،نادر فالح ،آرمان درویش ،مجید سعیدی ،میالد میرزایی ،فرشاد اسدا ...پور ،روشنک
گرامی و پپه کارای به ایفای نقش پرداختهاند.

گپ

«الهام پاوه نژاد» به سریال «مانکن» پیوست
ضیغمی« -الهام پاوه نژاد» به فهرست بازیگران سریال نمایش خانگی «مانکن» پیوست.مسئول روابط
عمومی سریال «مانکن» به خبرنگار ما گفت« :الهام پاوه نژاد» بازیگر تئاتر و تلویزیون که پیش از این
در سریال هایی مانند «همسران»« ،گاوصندوق» و «یلدا» حضور پیدا کرده بود در سومین همکاری
مشترکش با «حسین سهیلی زاده» بعد از «ترانه مــادری» و «هست و
نیست» مقابل دوربین سریال «مانکن» می رود«.سپیده آمــاده»
اظهارکرد :پیش از این حضور بازیگرانی همچون «مریال زارعی»،
«محمدرضا فروتن»« ،امیرحسین آرمان»« ،نازنین بیاتی»« ،فرزاد
فرزین»« ،لیندا کیانی» و «حسین پاکدل» در این پروژه نهایی شده
بود.وی ادامه داد :مجموعه «مانکن» در  26قسمت به قلم بابک
کایدان نگاشته شده و درباره داستان آن آمده است :همیشه
عشق های بزرگ و زیبا ،دشمنان بزرگ و مخوف داشته
اند.گفتنی است« :حسین سهیلی زاده» و «ایرج محمدی»
پس از همکاری در سریال هایی مانند «دلنوازان» و «ترانه
مــادری» در تــازه ترین حضور مشترک شان به ترتیب
کارگردانی و تهیه کنندگی سریال نمایش خانگی مانکن
را برعهده گرفته اند.

کافه سینما
در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما و تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار می دهیم.
ﺍ ﺍپیمان قانع طراح دکور «دورهمی» از آغاز ساخت دکور این برنامه خبر داد که برای نوروز روانه آنتن می شود.
ﺍ ﺍ برنامهترکیبی«دلصدا»بااجرایکامرانتفتیوموضوعموسیقیازاولینهفتهسال ۹۸رویآنتنشبکهپنجمیرود.
ﺍ ﺍ شورای صدور پروانه نمایش خانگی با نمایش ۲فیلم سینمایی ایرانی شامل «وای آمپول» و «اتاق تاریک» موافقت کرد.
ﺍ ﺍپیشتولید فیلم سینمایی «بیفروغ» به تهیهکنندگی عباس رافعی ،کارگردانی سیامک ابراهیمی و نویسندگی
نسرین بختپور آغاز شد.

