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کارگردان در او تأثیرگذارتر است 
تا ژانــر

 گفتگو با امير صباغ ؛ منتقد و کارشناس
گروه سینما: حاج کاظم در »آژانس شیشه ای«، حاج رضا درباره مسير طی شده پرويز پرستويی در سينمای جدی و طنز

در »مارمولک«، حیدر در »بادیگارد« و حاال ابراهیم خوش 
لحن در »مطرب«، نقش هایی هستند که در کنار سریال های 
تلویزیونی، کارنامه کاری او را تشکیل می دهند. فارغ از حاشیه هایی که پیرامون 
پرستویی وجود دارد، باید وی را جزو چند بازیگر تاثیرگذار سینمای ایران دانست. 
اکران فیلم »مطرب« بهانه خوبی شد تا با امیرعباس صباغ؛ روزنامه نگار و منتقد 
سینما در مورد او و کارنامه کاری پرفراز و نشیبش گپ وگفتی داشته باشیم و جهان 

کاری پرویز پرستویی را زیرورو کنیم که در ادامه آن را می خوانید.

به نظر من پرویز پرســتویی هم در ایفای نقش های 
جدی موفق است، هم در ایفای نقش طنز؛ اما یک قدم 
عقب تر به این قائلم که او در کل کارنامه بازیگری اش در 
دو فیلــم دو شــاه نقش دارد: »آژانس شیشــه ای« و 
»مارمولک«. بخشــی از فیلم های جدی که او در آن ها 
ایفای نقش کرده است، تحت تاثیر »آژانس شیشه ای« 

شکل گرفته و در این دسته بندی، فیلم های ضعیفی 
هم که مثال در حوزه کمدی بوده زیرمجموعه فیلم 

مارمولک قرار گرفته اســت. او هم در ژانر کمدی 
موفق بوده و هست، هم در ژانرهای جدی و قضاوت 
دقیق تر درمورد ســبک متفــاوت فیلم هایش، 
منوط به این است که فیلمسازها را مدنظر قرار 

دهیم.
پرویز پرســتویی با برخــی از کارگردانان به 
دفعات کار کرده که  این اتفاق در سینمای جهان 
رایج است. زوج های بازیگر- فیلمسازی را داریم 

که سال های سال اســت با هم کار می کنند. 
نمونــه خیلــی مشــهور آن هــم  مارتین 
اسکورسیزی و رابرت دنیرو هستند. بهترین 
فیلم هایی که رابرت دنیرو در آن ها ایفای نقش 
کرده است، ازجمله »گاو خشمگین«، »راننده 
تاکســی«، »رفقای خوب«، »کازینو« و فیلم 
جدیدی که چند وقت دیگر اکران می شود به 
اســم »مــرد ایرلنــدی«، ســاخته مارتین 
اسکورسیزی اســت. مثال دیگر می تواند رابطه 
کاری جک لمون و بیلی وایلدر باشد که بهترین 
همکاری ها را با هم داشته اند. اگر بخواهیم راجع به 
پرویز پرستویی صحبت کنیم، می توانیم بگوییم که 

همکاری او با ابراهیــم حاتمی کیــا در میان تمام 
فیلمسازانی که با آن ها کار کرده موفق تر بوده است. در 

کل وقتی کارنامه کاری این دو نفر را نگاه می کنیم که 
شامل: »به نام پدر«، »آژانس شیشه ای«، »موج مرده«، 
»ربان قرمــز« و »بادیگارد« می شــود، می بینیم که 

پرستویی هربار با ابراهیم حاتمی کیا کار کرده، تجربه 
موفقی داشته است و توانسته به بیشترین حد از 

ظرفیت بازیگری خودش برسد. در این میان 
به نظرم تنها سریال »خاک سرخ«  فیلم  

ناموفق این دو نفر است.


