گقتگو

ليال سلماني

گفتگو با اشپیتیم آرفی بازیکن تيم فوتبال پرسپوليس درباره فوتبال و بازیگری در ایران

خانواده ام از بازیگری من خوشحال هستند
چند سالی اس���ت که بازیکنان فوتبال پا
اند و در سینما و
به عرصه هنر گذاش���ته
تلویزیون فعالیت دارند .این روزها شاهد
حضور "اش���پیتیم آرفی" بازیکن سابق
پرسپولیس در این عرصه هستیم.
 اشپیتیم آرفی (به آلبانیاییShpejtim
Arifi ) که در ایران با نامهای اش���پیتیم
آرفی و اش���پیتن آرپی شناخته میشود،
بازیکن فوتبال آلبانیاییتبار اهل جمهوری
کوزوو اس���ت .آریفی از پدر و مادری از
تبارهای مس���لمان کوزوو در
آلبانیایی
پریشتینا مرکز این کشور ،که در آن زمان
در جمهوری صربستان واقع در جمهوری
فدرال یوگس�ل�اوی قرار داشت ،به دنیا
اس���ت و مسلمان اس���ت .اشپیتیم
آمده
آریفی در خرداد  ۱۳۸۷به باشگاه فوتبال
پیام مشهد در لیگ دسته اول فوتبال ایران پیوست.
او دربارۀ این که چرا به ایران آمده گفت:
ای برای ادامه
انتقالم به فوتبال ایران خیلی س���ریع اتفاق افتاد ،در تیم س���ابقم هیچ انگیزه
فعالیت نداش���ت و طی تماس باش���گاه پیام با مدیر برنامههایم ،ایران را برای ادامه فوتبالم
انتخاب کردم.
اش���پیتیم نخستین بازی خود را برای پیام ،در مقابل استیلآذین انجام داد .با صعود پیام به
لیگ برتر فوتبال ایران در بازی پلیآف برابر فوالد خوزس���تان ،آرفی در پیام ماند و برای این
تیم در فصل  ۸۷-۸۸بازی کرد .او در  ۲۹بازی  ۱۸گل برای پیام به ثمر رس���اند و در پایان
فصل به پرسپولیس پیوست.
اشپیتیم آرفی بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس هم اکنون در سریال تلویزیونی "لژیونر"
به ایفای نقش میپردازد.این بازیکن تاکنون فیلم س���ینمایی "آوار" را بازی کرده است و در
سریال "دیوار به دیوار" نیز حضورداشت .با او گفتگویی داشتیم که در ادامه میخوانید:
حضور شما در عرصه هنر و بازیگری چگونه شکل گرفت؟
دنبال بازیگری نب���ودم؛ چند ماه پیش که به ایران
آمدم ،پیشنهاد بازی در فیلم "آوار" به من داده شد
و با علیرضا نیکبخت همبازی بودم .هم اکنون حدود
ام
چهار -پنج ماه است که وارد عرصه بازیگری شده
اما در همین مدت هم خدا خواس���ته که با چند نفر
ام بازیگراني
از بهترین بازیگران ایرانی فعالیت کرده
که در سریال "دیوار به دیوار" و همچنین مجموعه
تلویزیونی "افسر نمونه" حضور دارند ،همگی خوب
هستند.
کار با سامان مقدم چگونه بود؟
بعد از بازی در فیلم سینمایی "آوار"؛ سریال "دیوار
به دیوار" س���امان مقدم پيشنهاد شد که دو قسمت
در آن بازی ک���ردم .حضور در این کار تجربه خوبی
برایم محسوب می شد؛ در فوتبال وضعیت به گونه
ای است که وقتی یک نفر به تازگی وارد این عرصه
شود در درجۀ اول وارد تیمی مانند پرسپولیس
می
نخواهد شد بلکه از یک تیم شهرستانی آغاز میکند
و سپس وقتی کارش بهتر ش���د وارد تیمی مانند
پرسپولیس میشود اما در زمینۀ بازیگری برای من
اینگونه نبود چراکه در زم���ان آغاز فعالیتم در این
ای بسیار
عرصه ،با سامان مقدم کار کردم که تجربه
خوب را برایم رقم زد.
بازیگری یا فوتبال؛ کدام سخت تراست؟
بازیگرها و بازیکنان هر کدام نسبت به سختی شغل
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گویم شما
گویند اما به نظر من هر دو حرفه سخت است .به آقای شریفی نیا می
خودشان می
زمانی یک موقعیت گل داشته باشید و از دست برود ،دوباره تکرار ندارد اما اگر در بازیگری
جمله اش���تباه بگویید ،دوباره تکرار می شود .البته در لحظه خندیدن ،گریه کردن ،ناراحت
بودن و ...مواردی است که در بازیگری بسیارسخت است.
با توجه به اینکه از ایران دور شدید ،هنوز پرسپولیسی هستید؟
بله؛ هنوز پرسپولیسی هستم.
دربارۀ قهرمانی زود هنگام پرسپولیس صحبت کنید.
خوشحالم که پرسپوليس بعد از  9سال قهرمان لیگ برتر شد؛ اما در این سالها دو بار قهرمان
جام حذفی ش���ده ایم .سال گذشته مش���خص بود که وضعیت تیم خوب است اما به خاطر
تفاضل گل قهرمان نش���د .اس���تقالل در اوایل فصل نتیجه خوبی نگرفت اما در ادامه روند
صعودی داشت.
در حال حاضر ساکن آلمان هستید؟
بله؛ االن چهار سال است که از ایران رفتم و در آلمان زندگى میکنم .در شرایط کنونی برای
ام اما اگر پیشنهادهایم خیلی زیاد باشد شاید به ایران بازگردم
سه تا چهار ماه به ایران آمده
و در اینجا زندگی کنم.
العملی داشتند؟
خانوادۀ شما نسبت به حضور شما در عرصۀ بازیگری چه عکس
خواهم به ایران برگردم و بازیگری کنم ،هیچ
خانواده خوشحال هستند .زمانی که گفتم می
کدام از آنها باور نکردند و نسبت به حضور من در کار بازیگری تعجب کردند.
همکاری با گروه سریال "لژیونر" چگونه است؟
این روزها مشغول بازی در سریال "لژیونر" هستم .با توجه به اینکه بازیگری حرفۀ اصلی من
نیست ،آقای آب پرور کمک زیادی کردند .حتی بازیگران سریال هم طوری رفتار می کنند
های اصلی را ایفا میکنم.
که من خیلی راحت کار کنم .در این مجموعه یکی از نقش
به دلیل اینکه فیلمنامهها به زبان فارس���ی نوشته می شوند من ک ً
ال فیلمنامه ندارم بلکه هر
کنم و
آیم با مسعود آب پرور به عنوان کارگردان سریال صحبت می
روز صبح که سر کار می
با توضیحات او متوجه میشوم که چگونه نقشم را ایفا کنم.
شما تسلط خوبی به زبان فارسی دارید؟
ک���ردم؛ از کل افراد تیم فقط یک نفر
زمانی که به ایران آمدم ،در پیام مش���هد که بازی می
به زبان انگلیسی مس���لط بود .راهی جز اینکه خودم فارسی یاد بگیرم نداشتم .خانه یکی از
کردم و به مرور فارسی یاد گرفتم.
دوستانم میرفتم و از او سوال می
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