قصه نوجونیم!

سلبریتیها از نوجوانیشان میگویند

شهاب حسینی

نوید محمدزاده

من درسم بد نبود ،دنبال این درس خواندن کارهای دیگری هم انجام میدادم .برای
همین تابستان برایم جذابتر بود .مثال یک مدتی رفتم طالسازی کار کردم .البته پدرم
خیلــی مخالــف بود .پدرم دبیر بود ،میگفت من به بچههای مردم درس میدهم ولی
نمیتوانم تو را آدم بکنم!
شــاید بپرســید چرا طالســازی را رها کردم ،چون فهمیدم فوتبالم خوب اســت ،رفتم
فوتبالیســت شــدم و در تیــم نوجوانان پاس بازی کردم ،یــک مدت هم رفتم آموزش
آرایشــگری دیدم .خالصه تابســتانهای پر شــور و شــری داشــتم .تا اینکه رسیدم به
بازیگری .یک جورهایی دنبال یک شخصیت اجتماعی میگشتم برای خودم تا به این
نتیجه رســیدم در بازیگری میتوانم آن را به دســت بیاورم و
آمدم ســراغ سینما .رســیدن به این جایگاه ،لذتبخش
بود ،مثال همان اوایل دانشــگاه ،یک ســال تمام تالش
میکردیــم یــک تئاتــر دانشــجویی بســازیم بــرای
دو اجــرا ،آن هــم با شــرایط دانشــجویی ،یعنی
نداشتیم خرج کنیم .شام و ناهار در کار نبود
نهایتا یک بیســکویت و چای ،اینها را تحمل
کردم تا به شخصیتی که میخواستم برسم.
البتــه ا گر میدانســتم بازیگری ایــن اندازه
سختاستشایدمیرفتمسراغموسیقی
که عشقم بود.

تا دوم دبیرســتان عاشــق فوتبال بودم و حتی قرار بود در تیم نوجوانان سایپا
بازی کنم اما با دیدن فیلم سوتهدالن علی حاتمی با بازی بهروز وثوقی نظرم
کال عوض شد .انگار مطمئن بودم باید بازیگر شوم و یک نیرو در درونم میگفت
قطعا سوپراســتار میشــوم و باید میشــدم چون میخواستم .یکجورهایی
دچــار جنــون شــدهبودم .بــرای همین از اولین تابســتان پــس از دیپلم یکهو
تصمیم جدی گرفتم .اساســا تابســتان جان میدهد برای تصمیمهای بزرگ
و تحولی.
ایــن بــود کــه رفتــم بــه کالسهــای بازیگــری در موسســه هفتهنــر کــرج.
در ایــن موسســه زیــر نظــر هنرمندانــی همچــون محمــد یعقوبــی  ،مهتاب
نصیرپــور ،علــی ســلیمانی و امیر قنبــری آموزش
دیــدم .از همــان نوجوانــی یادگرفتم بهتر اســت
یــک مســیر تــا اوج را پلــه پلــه طــی کنــم تا
اینکه از همان اول بیفتد دنبال اینکه
زودتر چهره بشود .مثال اوایل جوانی
اجــرای نمایشــنامهخوانی برای دو
تــا تماشــاچی کــه از رفقایــم بودند
کاری داشــتم تا برســد به حاال که در
کار آقای یعقوبی با کلی تماشــاچی
بازی کردم.

احسان علیخانی

لیال حاتمی

اساســا تابســتان بــرای پســرهای نوجــوان دهه شــصتی برابــر بود با
شــیطنت و شــور و شــر فراوان .ولی من در دوران مدرســه هم همین
شــکلی بودم .من بچه ســرتق و شیطون مدرســه پاسداران بودم .این
را فقط همکالســیهایم یادشــان میآید که چطــور در دوران نوجوانی
و دانشآموزی ،حیاط را روی سرم میگذاشتم .مادرم به من میگوید
تو به دنیا آمدی ســبیل داشــتی .برادر بزرگم میگوید اولین بار که تو را
بغل کردم حس کردم  15سالت است( .میخندد) نمیدانم چند سالم
بود اما خیلی زود ســبیلم در آمد فکر کنم پانزده شــانزده ســاله بودم.
خیلی ســمبولیک منتظر بودم روز تولدم ســبیلم را بزنم .مادرم برایم
یک جشــن کوچک برگزار کرد.دوســتان و اقوام به
خانــه مــا آمدند .خیلی صحنه ســختی بود
که تو با سبیل زده بیایی پشت کیک
تولدت بنشــینی .خودم خودم
را نمیشــناختم .قیافــهام
برای دوســتانم عجیب بود.
البته هنــوز هم معتقدم در
نوجوانــی بــه ســر میبرم و
همــان حــال و هــوای داغ
تابستانهایجذابش.

اولیــن نقشآفرینیهایــم جلــوی دوربین پدرم (علی حاتمی) بود .نوجــوان بودم که در فیلم
«کمالالملک» نقش او را در ســنین پایین بازی کردم و بعد در نقش لیال ،شــاهزاده نابینای
تــرک در فیلــم «دلشــدگان» جلــوی دوربین رفتم .بهتریــن رفیق دوران کودکــی و نوجوانیام
لیلی رشــیدی بود .با خودم فکر میکنم با چه عجلهای دوســت داشــتیم بزرگ شــویم .غافل
از اینکــه تمامــی حســرتهایمان ،همــان دوران کودکــی میشــود! غافــل از اینکــه تمــام
دوستداشتنهای بیدریغمان همانجا باقی میماند و غافل از اینکه لذت بردن از زندگی
را ،آن زمان بهتر از بزرگترها بلد بودیم .برخیها گول ظاهرم را میخورند و فکر میکنند اصال
اهــل شــیطنت نبــودهام؛ در صورتــی که فقط منتظر تابســتان بودیم تا کلی آتش بســوزانیم.
البته نمیدانم شما به چه شیطنت میگویید؟ ولی ا گر به معنی حرکت
غیرعقالنــی اســت ،مطمئــن باشــید در زندگی من هــم بارها اتفاق
افتاده .اصال مگر میشود همیشه منضبط بود؟!
البتــه بخشــی از نوجوانــی و ابتدای جوانی من در فرانســه
گذشــت .من بعد از دیپلم به ســوئیس رفتم و انصافا
فکــر نمیکنم منــش آدم ربطی به محیــط زندگیاش
داشتهباشد .در ضمن غم دوری از خانه و اضطراب
محیــط بیگانــه بیشــتر موجــب غم بود تا شــادی و
سرخوشــی و خــب وقتی برای بیمــاری پدر به ایران
برگشــتیم ،یکجورهایــی همــه چیز برگشــت ســر
جایش خودش.

گپو گفت
ضمیمه نوجوان
شماره  10 62تیر 1400

حتما واستون
جالبه بدونید خیلی
از چهره هایی که
میشناسیمشون
توی نوجوونی و
بهخصوص ایام
تابستون چیکار
میکردن و حسشون
نسبت به اون
دوران چیه .برای
همین با جستوجو
توی گفتوگوهای
مختلفی که از چندتا
از همین چهره های
آشنا در خبرگزاری ها
و سایتهای معتبر
منتشر شده بود،
جواب این سوال رو
براتون پیدا کردیم.

علی دایی
در شناســنامهام متولد فروردین  1348زده ولی من
متولد زمســتان  ۱۳۴۹هســتم .گویا پدر مرحومم برای
این که در ثبتنام من در مدرســه دچار مشــکل نشــود
تصمیم گرفته برای شــشماهه اول شناســنامه بگیرد.
خاطــرات دوران کودکــی و نوجوانی من بیشــتر به محله
«خیرال» اردبیل مربوط میشود .مخصوصا تابستانها
که برای بازی دورهم جمع میشدیم.
خــب ما خودمان هم خانــواده پرجمعیتی بودیم .یعنی
چهــار برادر داشــتم .بــا اینکه حــاج ابوالفضل ،پدرمان
دوســت داشــت بچههایــش در درس و تحصیل موفق

شویم ولی همین جمعیتیبودن ما را به فوتبال کشاند.
جالــب اســت بدانیــد مــن در دوران نوجوانی در پســت
مدافــع بــازی میکــرد .مــن دفاع راســت بــودم و برادرم
محمــد در پســت دفاع چــپ بازی میکرد .امــا کمکم به
خاطــر قــد بلندم آمــدم در حملــه تا از قدرت ســرزنی ام
کمک بگیرم .اوایل هم اســتقاللی بودم .وقتی هم برای
بــازی در تهــران آمدم ،زیاد برایم این دو تیم تهرانی فرق
نداشــت .اما وارد پرســپولیس که شــدم ماجرا فرق کرد
و همیشــه افتخــار میکنــم که پرسپولیســی بــودهام و
هستم.
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