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قریشی اشاره کنم که به دلیل داشتن ظاهر مناسب 
می توانند به گیشه کمک کنند، البته این موضوع را 
هم تهیه کنندگان بدنه سینما پررنگ تر می کنند و 
سعی می کنند با آوردن این ها، کاری برای خودشان 
انجام دهند وگرنه بین سوســن تسلیمی و سحر 
قریشــی از زمین تا هفت آسمان فاصله است و هر 

کسی این را می داند.

عیار پول ساز بودن یک بازیگر با توجه به 
کستینگ های فعلی باید جلوتر از کیفیت 

بازی او باشد؟
به نظر من در حال حاضر، مــا بازیگری نداریم که 
مردم به خاطر حضور او به سینما بروند. سینمای 
ایران در حــال حاضر به این درجه از پول ســازی 
نرسیده اســت که به خاطر یک بازیگر مردم را به 
سینما بکشاند و حتی شاهدیم که با وجود بعضی 
از ستارگان، فیلم ها شکست خورده اند. می خواهم 
بگویم که کسی به خاطر هنرپیشه خاص به سینما 
نمی رود. ممکن است تعداد خاصی برای دیدن آن 
بازیگر به سینما بروند. به نظر من عنصر بازیگری در 

جذب مخاطب تاثیری ندارد.

کار کــردن کارگردان هــای بزرگ با 
»هنرپیشه ها« کار اشتباهی است؟

در جواب این ســوال می توانم بگویم که بیشترین 
چالش در این مورد گریبان گیر »هنرپیشــه ها« 
می شود چون ممکن اســت در یک زمان در چند 
فیلم بازی کنند اما ممکن است زمان زیادی بگذرد 
و در فیلمی بازی نکنند و دچار افســردگی شوند. 
کمتر پیش می آید که »هنرپیشــه ای« خودش 
انتخاب کند چون در بیشــتر موارد، آن ها انتخاب 

با نگاهی دقیق تر به کارنامــه بهرام رادان نه به لحاظ 
کیفیت که به جهت فــروش، می توان افت تدریجی 
این بازیگر را مشاهده و البته به این نتیجه رسید که 
این چهره، به خودی خــود و به تنهایی باعث فروش 
ایده آل بــرای یک فیلم نمی شــود. به عبارتی بهرام 
رادان شبیه رضا عطاران، جواد عزتی و کمی جلوتر 
پژمان جمشــیدی و سام درخشــانی)همراه باهم( 
نمی تواند ضامن گیشــه باشــد و به اصطالح بازیگر 
پول ساز لقب بگیرد، هر چند که او در ابتدای کار این 
پتانسیل را داشته اما به تدریج و شاید به دلیل برخی 
انتخاب های غلط و نیز تغییر ذائقه و سلیقه عموم)از 
بازیگران چشم رنگی به سمتی دیگر( اقبال گیشه را 
در فیلم هایی که بازی کرده، از دســت داده است. با 
این حال اگر دقیق تر بشــویم فیلم »آواز قو« با بازی 
او در زمان اکران توانســت به فروش 305میلیونی 
فقط در تهران برسد؛ فروشــی که با احتساب بلیت 
450تومانی در سال79-80 یعنی کشاندن 670هزار 

نفر به سینما.
رادان پــس از آن کمی از ســینمای بفــروش و به 
قولی ســینمای بدنه فاصله می گیرد و در فیلم های 
خوبی مثل »گاوخونی« و »شــمعی در باد« و حتی 
»ســربازهای جمعه« )اولین همکاری با مســعود 
کیمیایی( ایفای نقش می کند که این فیلم ها فروش 

خیره کننده ای در گیشه نداشتند. 
کمی بعد تر امــا در مقایســه با محمدرضــا گلزار 
می بینیم که او از فروش بســیار کمتری برخوردار 
اســت، چرا که اگر فیلم »آتش بس«)1و2( را مالک 
قرار بدهیم در قســمت دوم که بهرام رادان و میترا 
حجار به جای محمدرضا گلزار و مهناز افشــار قرار 
گرفتند تعداد بیننده  خیلی متفاوت شــد. قسمت 
اول در ســال85 با فروش یک میلیارد تومان با بلیت 
1200تومانــی نزدیک به 833هزار نفر به ســینما 
کشانده که در قسمت دوم که سال93 اکران شده با 
بلیت شش هزارتومانی به فروش باالتر یعنی 4میلیارد 
و 472میلیون تومان رســیده اما آمار تماشــاگران 
به 847هزار نفر رســیده که پس از گذشت 9سال از 
قســمت اول و طبیعتا افزایش جمعیت و مخاطب 

سینمادوست، رقم قابل توجهی نیست. 
فیلم دیگر او که فیلمی بیگ پروداکشــن به حساب 
می آید یعنی »راه آبی ابریشم« به کارگردانی محمد 
بزرگ نیا با هزینه تولید حدود شــش میلیارد تومان 
در ســال90 در حالی روی پرده ســینماها رفت که 
درنهایت با فروش 320میلیون تومان، چیزی نزدیک 
به فاجعه در فروش این فیلم خلق شد. رادان در این 

فیلم به عنوان بازیگر اصلی و چهره حضور داشت. 
فیلم »چهارانگشتی« به کارگردانی سعید سهیلی هم 
دیگر فیلمی است که رادان به عنوان نقش اصلی در 
این فیلم حاضر شد و چهره خاص دیگری که دلیل 
فروش باشد او را همراهی نکرد. این فیلم در سال86 
اکران شــد و با فروش 98میلیون تومان در گیشه، 

تقریبا شکست خورد. با احتساب بلیت 1500تومانی 
در سال86 این فیلم آمار مخاطبانش به 65هزار نفر 

می رسد.
در سال94 اما همین چهره همراه با بازیگران شاخص 
دیگری چون فرهاد اصالنی، سحر دولتشاهی و مهتاب 
کرامتی در »عصر یخبندان« ایفای نقش کرد؛ فیلم 
پرفروش مصطفی کیایی که در جشــنواره فجر نیز 
با استقبال روبه رو شد. همین موضوع نشان می دهد 
که رادان در کنار بازیگران شاخص دیگر می تواند در 
فیلمی پرفروش ظاهر شــود اما حضور او به تنهایی، 
برای تهیه کننده ریسک به شــمار می آید حتی اگر 
در قد و قامت یک بازیگر خیلی خــوب  و باکیفیت 
حاضر باشد، چرا که همین اتفاق در فیلم »گیالنه« 
به کارگردانی رخشان بنی اعتماد افتاد و رادان بازی 
تحسین برانگیزی داشــت اما فیلم با فروش خوبی 
روبه رو نشد. در سال94 فیلم دیگری به نام »حکایت 
عاشقی« هم با بازی بهرام رادان اکران شد که با فروش 
90میلیونی آن هم در زمانی که بلیت سینما شش هزار 
تومان بوده، یک فروش بی مقدار و عجیب به شــمار 
می آید. رادان در این فیلم با ایفای نقش اصلی، بدون 

پارتنر چهره، حضور داشت. 
برای فیلم »زرد« اما در ســال96 اتفاق بهتری افتاد 
چرا که در این فیلم ســاره بیات، بهاره کیان افشار، 
مهرداد صدیقیان و شهرام حقیقت دوست نیز بازی 
می کردند که هرکدام طیف کوچکــی از مردم را در 
اندازه خود می توانستند به ســینما بکشانند. فیلم 
مصطفی تقی زاده با فروش 4میلیارد و 844میلیون با 
احتساب بلیت هشت هزارتومانی حدود 605هزار نفر 

را به سینما کشانده است. 
حاال هم دوباره با آزیتا موگویی که در چندین پروژه 
همراهی اش کرده با فیلم »ایــده اصلی« روی پرده 
سینماها رفته است که این فیلم تا ابتدای مهر و پس 
از یک ماه، نزدیک به سه میلیاردو700میلیون فروش 
داشــته که با در نظر گرفتن بلیت 10هزارتومانی )و 
اغماض از بلیت های گران تــر در پردیس ها( حدود 

370هزار نفر برای تماشای آن به سینما رفته اند. 
نکته جالب درباره بهرام رادان این است که او در زمینه 
مد و تبلیغات موفق بوده و تبلیغاتــی که با چهره و 
استایل او انجام شده با رضایت سفارش دهنده مواجه 
بوده اما اینکه چرا این اقبال تبلیغاتی تبدیل به اقبال 
عمومی نشده یا همیشه نبوده؛ حتما دالیلی دارد که 
در طول این سال ها اتفاق افتاده است. نکته دیگری 
هم که نباید از قلم بیفتد این اســت که بهرام رادان 
اگر بازیگر خیلی ضعیف یا کم استعدادی بود حتما 
نمی توانست این همه سال در سینما بماند و حذف 
می شد و این نشان از اســتعدادهای اوست که شاید 
به درستی به کار گرفته نشده است و حتما ذکر این 
موضوع الزم است که آنچه از نظر گذراندید نقد بازی 
این بازیگر نبــوده که صرفا نگاهــی دقیق  به میزان 

پول سازی او در سینما بوده است. 

استعدادیکهحرامشد!

AxpertSoft Trial Version

http://www.axpertsoft.com/pdf-splitter-software/

