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صادق جهانی | خبرنگار
«شما در مقابل دوربینمخفی قــرار گرفتهاید ،لطفا
دســت تکان دهید و لبخند بزنید» .همه ما انسا نها
یک شغل
این جمله را بارها و بارها از قاب تلویزیون و برنامههای
دوربینمخفیاش شنید هایم .برنامههایی که درواقع
میتوان آن را ابزارمناسبی برای ارزیابی آستانه تحمل انسانها و مشاهده
ویژگیهای شخصیتیشان تلقی کرد .از معروف ترین این برنامهها،دوربین
مخفی هــای امیرحسین قهرایی اســت ،او که با بیش از  30سال
فعالیت در عرصه ساخت این برنامهها ،لقب پدر دوربین مخفی
ایــران را گرفته ،دوربینمخفی را صرفا بــرای سرگرمی
مخاطب نمیسازد و سعی و اهتمامش بر این بوده که
بیشتر با اهداف آموزشی و مردمشناسانه پیش برود.
آدمهای جذابی مقابل دوربین مخفی او قرار گرفتند
از پژمان بازغی تا رامبد جوان .آدمها چه مشهور
باشند چه نباشند در زندگی ،فرصت چندانی
برای قرار گرفتن در لحظات نفسگیر ندارند
تا زمینه بروز الیههای مختلف شخصیتشان فراهم شود .دوربین
مخفی به ما کمک میکند با خودواقعی آد مهــا در موقعیتهای
سخت بیشتر آشنا شویم .البته رسیدن به چنین هدفی
نیاز به یک تیم حرفه ای هم دارد و بسیاری از دوربین
مخفی هایی را که این روزهــا با زیرپا گذاشتن حریم
خصوصی آدم ها ،یا با کارهای خطرناک تولید شده و
با هدف جذب فالوئر و تبلیغات در اینستاگرام پخش
می شود ،نمی توان در زمره آثاری تلقی کرد که به
ما دید بهتری از جامعه می دهد .به همینمنظور
در پرونده امروز زندگی سالم با قهرایی گفتوگویی
داشتیم تا برای ما و شما از اتاقفکر ،اتفاقات جلو و پشت
دوربین و ایدههایی که به ساخت چنین برنامههایی ختم
میشود بگوید .او خاطرات جالبی از بازغی ،مهران مدیری ،
رامبد جوان و ...دارد؛ پس ما همراه باشید.

دوربین مخفی کمدی
نیست ،موقعیت
اجتماعی است
از قهرایی میخواهم کــه از نحوه ورودش
بــه دنــیــای جـــذاب و الــبــتــه چالشبرانگیز
دوربین مخفی بگوید« :من اصــوال از بچگی
آدم شو خطبعی بــودم ،البته من به دوربین
مخفیهایم شوخی نمیگویم ،ایـنهــا در
حقیقت ،یک سری موقعیتهای اجتماعی
هستند .بچگی شوخی بود ،ولی خب زمانی
که بزرگتر شدم سعی کردم کارهایم شوخی
صرف نباشد و بیشتر جنبه آموزشی داشته
باشد .یکی از کارگردانان معروف دوربین
مخفی آمریکا ،ســال  1955یک برنامه به
نام کندید کامرا را ساخت و زمانی که من در
انگلیس دانشجو بودم کارهای او را میدیدم
تااین که از آثارش خوشم آمد و گفتم چه کار
جالبی اســت ،آینه اجتماع است و آدم را در
موقعیتهای بدیع و تــاز های میگذارد که تا
به حال با آن روبهرو نشدهاند ،بعدا درباره این
موضوع بیشتر تحقیق کــردم و متوجه شدم
عالوه بر سرگرمی و شوخی ،خیلی آموزشی
است ،میتوانیم عکسالعملهای دیگران را
ببینیم و با خودمان مقایسه کنیم ،اینجا بود
که با خودم گفتم یکروزی اینکار را میکنم.
بعد که به ایران برگشتم ،یعنی سال 1368
با دوربین ام اول از خودم یک ویدئوگرفتم و
خودم بازیگرش شدم .بعد کمکم این طرح را
به صدا و سیما بردم و شبکه تهران تاییدش کرد
و شروع به ساخت جدی و رسمی این برنامهها
کردم».

دوربینمخفی یک کار
و جریان علمی است
در ادامه از پدر دوربین مخفی کشورمان ،درباره
جذابیتها و قشنگیهای این کار میپرسم
که این طور توضیح میدهد« :گرایش کار من
کمدی است ،چون همیشه به طنز عالقهمند
بــودم یعنی اگر شما در مواقع عــادی هم من
را با مردم ببینید ،سعی میکنم روح مردم را
شاد کنم و شــادیام را با مردم شریک شوم و
هیچ وقت غمم را با کسی شریک نشدهام .در
کار طنز هم ،یک فرمولی به نام «طنز موقعیت»
داریم ،یعنی فرمولی که تماشاچی میداند،
ولــی بازیگر نــم ـیدانــد .نکته دیــگــر ایــن که
دوربینمخفی ،یک کار و جریان علمی است،
درست است یک عدهای شوخی میکنند ،اما
به خاطر پایه علمیاش است که خندهدار جلوه
میکند و من از آن استفاده میکنم و همین
انتظار یک اتفاق بامزه باعث خنده میشود».

قبل از این که آمپر سوژه به قرمز برسد
کات می دهم
شاید با خود تصور کنید ساخت یک برنامه دوربین مخفی کار سادهای به نظر
ی که
میرسد و هیچ سختی ندارد ،اما پیداکردن سوژه مناسب و اطمینان از کس 
بااوشوخیمیشود،خودشسختترینکا ِردستاندرکاراناینحوزهاستکه
قهراییبیشتردربارهاشتوضیحمیدهد«:سختیهایاینکارخیلیزیاداست،
برای همین هیچ کس دیگری پیدا نشده است که برای تلویزیون دوربین مخفی
بسازد .یک بار که در شبکه تهران بودم ،یکی از تهیهکنندهها ،پایش را در کفش
ما کرد و گفت ،میخواهم دوربین مخفی بسازم و واقعیت اش خیلی از دستش
ناراحت شدم ،چون من یک قیمت داده بودم و گفتم دقیقهای  nتومان ،ولی او
گفت :من با نرخی کمتر از قیمت قهرایی میسازم .بعد از مدتها دیدم در یک
گوش هتلویزیوننشستهوپایچشماشهمکبودشده.رفتمسراغشوگفتم:
چطوری؟ گفت :عه! تو چهکار میکنی که کتک نمیخوری؟ باالخره
دیگر ول کرد و خودم رفتم ساختم .این را میخواهم بگویم که باید از
مخاطب مان شناخت داشته باشیم ،یک خطقرمزهایی را نباید رد
بکنیم ،آمپر طرف را باید درنظر بگیریم؛ از زرد که میرود نارنجی و
نرسیده به قرمز باید کات بدهیم و بگوییم که دوربین مخفی است،
چوناگربهقرمزبرسد،ممکناستبرخوردناجوریکند،خیلیباید
مواظبباشیمکجاشوخیمیکنیم،باچهکسیشوخیمیکنیم،چه
نوعشوخیمیکنیم.فرضکنیددرپیادهروایستادیمومیخواهیمبایک
رهگذرشوخیکنیم،مندریکنقطهدیگرباهمکارانمدرارتباطمویکیاز
دوربینها روی صورت شخصی که از دور میآید زوم میکند و به من میگویند:
اینچطوراست؟مننگاهشمیکنموحالتراهرفتناشو...رابررسیمیکنم
و میگویم ولش کنید؛ این احتماال چکبرگشتی دارد و امکان دارد تو صورتت
بکوبد ،بگذارتابرود،امانهیکنفردیگررامیگویندومنهممیگویمآرهاینشاد
وشنگولاست،پشتتلفنهمراهشمیخندد،اینرابگیر.یادماستیکباردر
دبیداشتمیکشوخیمیکردمکهیکسیاهپوستآمریکاییباقامتبلندحدود
دومترو20سانتیراکهپهنایش،چهارتایبدنمنبود،دیدموازپشتبیسیمبه
همکارانگفتمبچههاجلویاینرابگیریدوآنهاگفتند،آقایقهراییبیخیالاین
بشویم ،این صد در صد کتکمان میزند ،گفتم :نه ،این غول بزرگ مهربان است،
یکحسیبهممیگفتکهبااینآدممیشودشوخیکردودرستهمازآبدرآمد
واینمردآنقدرنازنینبودکهیکعالمخندیدومرابغلکرد،بنابراینقبلازاین
کهبخواهمدرتلهبیفتم،آدمهارامیبینمویکدوربینهممخصوصاینآدمهایی
کهدرحالعبورهستند،داریمتارویصورتشانزومکنیم».

غربالگری از چه اختالالتی
پیشگیری میکند؟
دخترهای ایرانی به مقام های
داخلی قناعت نمی کنند
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سکوت؛قاتل خاموش
زندگیمشترک
آیا با پا به سن گذاشتن
خردمندتر میشویم؟
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سوژه را آن قدر میچرخانم تا هزار جنبه شخصیت اش بروز کند
«در برنامههایم نمیگذارم کار به جای باریک کشیده شود ،مخصوصا در ایران» قهرایی با
این مقدمه اضافه میکند :کار خیلی سختی است ،متاسفانه در مملکت ما مردم زیر فشار
اقتصادیهستند،درنتیجهآستانهتحملشانهمپایینتراست.دوربینمخفیهایخارجی
ایستاستوموقعیتیچندثانیهایوبدونسناریوبرایسوژهایجادمیکندامادوربینمخفی
من 10دقیقهاست،یعنیمنشخصیرادریکموقعیتمیگذارموآنقدردرآنموقعیت
میچرخانمتاهزارجنبهشخصیتاشبروزکند.بگذاریدیکمثالدیگربرایتانبزنم،مادر
یکدوربینمخفیوباکمکپلیسراهنماییورانندگییکچراغقرمزرابیشترازدودقیقه
نگهداشتیم،ماشینهایردیفجلوهمماشینهایهمکارانخودمبودند،بابیسیمبهآنها
گفتمقرمزکهشدراهبیفتیدوصبرنکنیدتاسبزشود،وقتیآنهاراهمیافتادند،ماشینهای
عادی هم بالاستثنا پشتسرشان حرکت میکردند ،من برای این مورد
از عبارت شیدایی اجتماعی استفاده میکنم ،یعنی وقتی مردم

میبینندبیشترافراداجتماعیککاریراانجاممیدهندهرچقدرهمخالفباشد،آنهاهم
انجاممیدهند،اینهارفتندعیبندارد،ماهمبرویم.منهمینشوخیرادرلسآنجلس
آمریکاهمکردم،هیچماشینیتکاننخوردوهمهمیگفتند:طرفدیوانهاست؟چراچراغ
قرمزراردکرد؟درواقعسوادجامعهایهمدرهرمنطقهایفرقمیکندونتیجهمیگیریمکه
عکسالعملافرادمتغیرفرهنگیاست.شوخیدیگریدرایرانکردمکهملتدرپیادهروی
خیابان ولی عصر در حال قدمزدن بودند ،پیادهرویی که بغل آن فقط یک دیوار بلند بود و از
ساختمانخبرینبود،چهارتامامورشهرداریمانندباکالهایمنیآنجامستقرشدندوگفتم
جلویعابرانرابگیریدوبهآنهابگوییدبرایعبورازاینقسمتپیادهروبایدکالهایمنیبر
سربگذاریدوصدقدمآنورترکالهراپسمیگرفتمومیگفتمخیلیممنونوادامهدهید،
همهردشدندبدوناینکهبپرسندچراکالهبگذاریم؟باالیسرماکهچیزینیست.بعداز
اینکهمیرفتند،برمیگشتندببینندچرا؟آنلحظههمنمیگفتندچراوجریانچیست؟»

برخی از بازیگران کشورمان
ظرفیت سلبریتیشدن را ندارند
مابایدازنوعرفتاروبرخوردافراددرمواجههبادوربینمخفیچیزی
یادبگیریم،پدردوربینمخفیکشورمانبااینمقدمهبهانعکاسرفتار
افرادجامعهوتاثیرآنهابرزندگیاجتماعمیگوید«:یکشوخیدیگر
داشتم که یک بازیگر پلیس در حالی که دو دزد را دستگیر کرده است با
فرار کردن یکی از دزدها ،هفتتیرش را به رهگذری که در حال آمدن به
سمتشان بود ،میدهد و میگوید :آقا این را نگهدار تا من بروم آن یکی دزد را
بگیرم،بهمحضتحویلدادناسلحهبهآنرهگذرعادیکهدرواقعسوژهمابود،طرفیک
آدمخشنوبیاخالقشدوبهبازیگردزدگفت:خفهشوپسر!وگرنهتیرمیزنمبهپاهات!متاسفانهطرف
دانشجوبودوچنینچیزیرادیدیم.ازساختاینصحنهدردوربینمخفیاممیخواهمایننکتهرابگویم
به نظر من اینها آینه جامعه است و ما از این نوع رفتارها باید چیزی یاد بگیریم ».قهرایی در همینباره به
رفتاراجتماعیبرخیازبازیگرانکشورمانهمکهبابهقدرترسیدنشان،همهچیزوهمهکسرافراموش
میکنند اشاره میکند « :برخی از بازیگران کشورمان ظرفیت و گنجایش دیدهشدن و سلبریتیشدن را
ندارند .بازیگران ما تا سلبریتی میشوند و قدرتی پیدا میکنند ،جواب رفیقهایشان را هم نمیدهند،
خودشان را میگیرند ودر حقیقت من خیلی از دست شان ناراحت میشوم ،میگویم چرا؟ تو خواستی
سلبریتی و قابل توجه بشوی ،ولی ظرفیت اش را داشته باش .ولی میخواهم یک مثال قشنگ از همین
هنرمندان برایتان بزنم و آن هم محمدرضا علیمردانی است؛ آن قدر این مرد ماه و مهربان است که وقتی
رفتارشبامردمرامیبینملذتمیبرم،میگویم:بارکا...اینانسانیاستکهبلداستسلبریتیباشد.
حرفمایناستکهآدمهابایدگنجایشقدرتپیداکردنراداشتهباشند».

پشت پرده شوخی با مدیری و رامبد جوان
در ادامه از کیفیت شوخیاش با پژمان بازغی ،منصرفشدنش از
شوخی با مهران مدیری و سربهسرگذاشتن با رامبد در شوخی با
ستارگان میپرسم« :فکر میکنم شوخی را که با پژمان بازغی کردم
یکنفربهاولودادهبود،چونعکسالعملاشآنچیزیکهمنانتظار
داشتم نبود ،اگر مردم به خاطر داشته باشند،
خیلی آرام با آن چاقوکش برخورد کرد ،به
خودش هم گفتم یکی به تو گفته جریان
چیست ،چون غیرممکن بود که اصال
نترسد .البته خودش هیچوقت قبول
نکرد .در شوخی با مهران مدیری
میخواستیم روی خودرواش یک
کامیون آجر خالی کنیم ،برای
اینکار از پسرش فرهاد پرسیدم
وگفتاشکالیندارد،ولیازآخر
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ترسیدوگفت:نه،پدرمازدستمنعصبانیمیشودکهباشماتبانی
کردم و به او نگفتم .قضیه دقیقا این بود که مهران یک بنز خوشگل
 500میلیونی داشت که اتفاقی من یک اوراق ـیاش را پیداکرده
بودم ،میخواستیم رنگش کنیم و دقیقا مثل ماشین مهران مدیری
دربیاوریم و پسر مهران هم سوئیچ را از او بگیرد و ماشین رنگکرده
ما را به جای ماشین پدرش بگذارد تا وقتی که راننده کامیون ضامن
رامیکشدوآجرهاراخالیمیکند،پسرش
به او بگوید عه بابا این ماشین شماست؟!
درنهایت منصرف شدیم وگرنه مهران
مدیریجیغمیکشیدومیآمدبیرون.
خــودم هــم همان زمــانــی کــه نقشه را
میکشیدم با خودم میگفتم امکان
دارد از کــوره در بــرود .دختر من
هم اگر بود این کار را نمیکرد،

مردم ما در برخورد با بعضی از
شوخیها بخشندهترند
قهراییدرپایانبهیکموضوعجالبوآنهممعرفتمردمشریف
ایران اشاره میکند« :مردم ما در برخورد با بعضی از شوخیها
بخشندهترند ،اگر یکهو نترسانیم شان تا از جا بپرند آستانه
تحمل شــان خیلی خــوب اســـت ،مــردمــان عــزیــز سرزمینم
سختیکشیدهاند .یک بار در آمریکا در حال ساخت دوربین
مخفی بودم و یک متکدی آمریکایی یک گوشهای نشسته بود و تا
فهمیدماداریمفیلمبرداریمیکنیم،آمدسراغموگفت:منهمدر
فیلمشماهستم،گفتم:آره،گفت:پولبدهید،گفتم:چرا؟گفت:
باالخرهمیخواهیدپخشکنیدومنهمدرفیلمشمابودهام.طرف
دایمالخمر بود ،گفتم :بنشین بابا ،اصال فیلم ات را پاک میکنیم
و نمیخواهیم قیافهات را ببینیم .البته بقیه رهگذران آمریکایی
همپولمیخواستندوگفتمبرویدبابا!شماهادیگهکیهستید؟
گفتمهمینکهدوربینمرارویصورتتانگرفتمخداراشکرکنید.
ولیمردمماشریفوبامعرفتهستندوهیچ وقتنشدهکهچنین
درخواستی کنند .یک نکته دیگر هم الزم میدانم بگویم که فعال
دوربین مخفی نمیسازم ،چون آستانه تحمل مردم ما به خاطر
کرونا و مسائل اقتصادی ناشی از آن پایین آمده است .تا چندوقت
پیشمردممابهترینمردمدنیابرایشوخیکردنبودند».

البتهاشتباهمنهمبودکهرفتمباپسریکهنرمندبرنامهریختم.اما
برای رامبد جوان با کارگردانش ،فواد منصوریان برنامه ریختم تا با
او شوخی کنیم .اینجور مواقع ما به یک آدم خودی از این افراد نیاز
داریم که اینها را به تله و موقعیت بیاورد .برای همین به دفتر فواد،
کارگردان تلویزیونی خندوانه رفتم و ماجرا را با او درمیان گذاشتم
که میخواهم با رامبد اینجور شوخی بکنم و او هم استقبال کرد و
گفت:فکرخوبیه!ازاوپرسیدمرفتوآمدشچطوریاست؟ماشین
دارد؟ گفت :نه راننده دارد ،گفتم :رانندهاش اهل شوخی است تا با
ماهمکاریکند؟گفت:فکرمیکنمباشدتااینکهرانندهراآوردیمو
بهاوگفتیموقبولکردوگفتاینکاررامیکنم،امابعداوسطکارآن
قدر بندهخدا ترسیده و پشیمان بود که چه کاری کرده است و اصال
نتوانست بازیاش را درست انجام دهد و عمال بازی را خراب کرد و
منهمآنوسط،بازیرابهیکسمتدیگرچرخاندمودرمجموعبد
نشد.مناینشوخیرانوشتمومیدانستمرامبداهلاینجورچیزها
نیست،ولیاگرمثالیکیاهلاینجورچیزهابود،هیچوقتچنین
شوخیبااونمیکردم،چونمیترسید».

