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«هیئت مدیره» کلید خورد
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فرهنگی

س�ریال «هیئت مدیره» با تهیه کنندگی مهران رس�ام و کارگردانی س�ید مازیار میری با
حضور مجید زین العابدین مدیر شبکه پنج و الماسی مدیر گروه فیلم و سریال این شبکه و
بازیگران اصلی این کار آغاز شد .به گزارش صبا ،دراولین روز تصویربرداری احسان کرمی
که برای اولین بار به ایفای نقش در سریالی تلویزیونی می پردازد مقابل حدیث میرامینی
بازی کرد.

نگاه

هیجان به دور از
کلیشه ها

علیرضا تاریوردی = منتقد

«نوار زرد» س��ریال پلیس��ی که ط��ی روزهای
گذش��ته از ش��بکه دو پخش می ش��د سریالی
خ��وش س��اخت و س��رگرم کننده ای اس��ت
ک��ه در ج��ذب مخاطب موفق بوده و توانس��ته
بیننده های زیادی را هرشب پای تلویزیون نگه
دارد .اولی��ن نکته ای که در مورد این س��ریال
به صورت برجسته به چشم می خورد وآن را با
سایر سریالهای پلیس��ی که تاکنون دیده ایم
متفاوت می کند ،استفاده از تکنیک قصه های
موازی است .تا کنون در سریالهای پلیسی روال
معمول به این ش��کل بوده ک��ه در هر لحظه با
یک قصه یا پرونده مواجه هس��تیم .حال ممکن
اس��ت این قصه در یک یا چند قسمت به پایان
برس��د یا اینکه تمام قسمتهای سریال را دربر
بگی��رد .اما نوآوری «نوار زرد» در این اس��ت که
برای اولین بار (حداق��ل در ایران) چند قصه را
با هم و به طور موازی پیش می برد .داستان اصلی
سریال که تا آخرین قسمت ادامه پیدا می کند،
داس��تان زندگی پلیس نقش اول یعنی سرگرد
کاوه کیهان (امیر آقایی) است که از طریق یک
زندانی ردپایی از همسر سابق خود پیدا می کند
و تم��ام زندگی اش تحت تاثی��ر این قضیه قرار
می گیرد .در کنار این قصه اصلی در هر قسمت
یک داستان جنایی دیگر شکل می گیرد که در
یک یا دو قسمت تمام می شود .در اواسط قصه
دوم هم یک قصه جنایی دیگر ش��روع می شد
ک��ه از این لحظه به بعد عمال س��ه قصه موازی
پیش می رفت.
این نوآوری از یک س��و به نظ��ر جذاب و موفق
می نماید و در واقعی جلوه دادن فضای سریال
بسیار موثر بوده اس��ت .قصه ها پرکشش است
و حس تعلیق ه��ای چندگانه به خوبی بیننده
را پای تلویزیون می نش��اند اما از س��وی دیگر،
مدیریت این تکنیک بس��یار دش��وار است و با
کمترین خطایی سریال را با خطر روبرو می کند.
برای مثال بعضی از قصه ها به انجام نرسید برای
مثال مشخص نشد که باالخره پسر کوچک مرد
باغدار لواسانی را چه کسی کشته است .البته در
زندگی واقعی هم ممکن است بعضی پرونده ها
در طوالنی مدت و شاید هم هیچوقت به نتیجه
نرس��د اما در دنیای قصه و داس��تان و فیلم این
مورد یک نقص بشمار می رود .هر المان استفاده

شده در قصه باید تکلیفش مشخص شود.
انتخاب هنرپیشه ها خوب انجام شده و بازیگران
در نقش��های خود کامال جا افتاده اند .امیرآقایی
یکی از درخشانترین بازیهای خود را ارائه کرده
و با بازی زیرپوستی به خوبی توانسته همزمان
هم نقش یک پلی��س باهوش و جدی و وظیفه
شناس و هم نقش یک پسر ،برادر و دوست را با
موفقیت بازی کند.
ریتم سریال در مقایسه با استاندارد سریالهای
پلیسی کمی کند است .برخالف معمول در این
گونه س��ریالها ،در اینجا خبری از اکشن ،زد و
خ��ورد و تعقیب و گریز پلیس و متهم نیس��ت
و این قضیه کمی خس��ته کننده است .در مورد
خش��ونت از تکنیک موفق نمایش غیرمستقیم
اس��تفاده شده اس��ت .به جز یک مورد که مرد
باغدار شخصی را در استخر غرق می کند تقریبا
هیچ قتل و جس��دی بطور مستقیم نشان داده
نمی شود .حتی در قصه ربودن یک بچه ،تا آخر
قصه هرگز بچه ای را مشاهده نمی کنیم و فقط
صدای آدمربا از تلفن شنیده می شود.
رفت��ار و تعامل پلیس با م��ردم و متهمان کمی
تصنعی و غیرواقعی است و با آنچه که در زندگی
واقع��ی خود دیده و ش��نیده ایم تف��اوت دارد.
معموال پلیس در هنگام تجسس و ماموریت بعید
است برای بررسی هر موردی مرتب کسب اجازه
کند و تا این اندازه در برابر متهم و توهینهای او
تحمل داشته باشد .به نظر می رسد این سریال
یا قصد فرهنگس��ازی در این زمینه را داشته یا
اینکه برای جلب نظر و پیش��گیری از مخالفت
احتمال��ی نیروی انتظامی ای��ن گونه طراحی و
تولید شده است
به جهت تطابق و تعدیل فضای خشک و پلیسی
س��ریال ،ش��خصیت پدر کاوه با بازی سیروس
گرجس��تانی به فیلم اضافه ش��ده اس��ت .شاید
یک دلیل آن شخصیت جدی و خشک سرگرد
کیهان و دستیارش محسن است که در معدود
دیالوگهای طنز خیلی موفق به نظر نمی رسند
و این وظیفه به یک هنرپیش��ه توانا و باس��ابقه
در زمینه طنز (گرجس��تانی) سپرده شده است.
به هرحال در مجم��وع این بخش از قصه روی
سریال سنگینی می کند و حذف آن هیچ آسیب
عمده ای به سریال نمی زند.
و نهایتا اینکه نوار زرد با تمام تالشهایی که برای
نوآوری داشت اما باالخره اسیر یک کلیشه رایج
در س��ریالهای پلیسی شد :کلیشه «تعطیالت
در آخر ماموریت که سرگرد کیهان را به دستور
مافوق و به اجبار به مرخصی تشویقی فرستاد.

سینمای جهان

تنابنده در رقابت با محمدزاده ،جایزه جشنواره شید را گرفت

ش��امگاه یکش��نبه پ��س از
نمایش آخرین فیلم در س��ینما
آنجلیکا شهر داالس در آمریکا،
برگزیدگان دومین دوره جشنواره
فیلم شید معرفی شدند .اسامی
برن��دگان تندی��س کل��وزآپ و
نامزدهای هر بخش به شرح زیر
است:
تندی��س کلوزآپ و ل��وح تقدیر
بهترین بازیگر مرد ،به محس��ن
تنابن��ده ب��رای ب��ازی در فیلم
«فراری» رسید .دیگر نامزدهای
این بخش نوید محمدزاده (بدون
تاریخ ،ب��دون امضا) و پژمان بازغی (اس��رافیل)
بودند.
تندیس کلوزآپ و ل��وح تقدیر به نیکی کریمی
ب��رای بازی در فیلم «آذر» اهدا ش��د .نامزدهای
دیگ��ر ای��ن بخش عبارتان��د از هدی��ه تهرانی
(اسرافیل) و ساره بیات (زرد) .
تندیس کلوزآپ بهترین کارگردان و لوح تقدیر
به وحید جلیلوند برای فیلم «بدون تاریخ ،بدون
امضا» رس��ید .دو نامزد دیگر این بخش محمد
حمزهای (آذر) و آیدا پناهنده (اسرافیل) بودند.
جایزه بهترین فیلم و لوح تقدیر با اختالف بسیار

کم آرای داوران به فیلم «آذر»
به تهیهکنندگی نیکی کریمی
اهدا شد .دیگر نامزدهای این
بخش «بدون تاری��خ ،بدون
امضا» علی جلیلوند و «زرد»
کامران مجیدی بودند.
و در انته��ا بهتری��ن فیلم از
نگاه تماشاگران به دلیل آرای
یکسان ،مشترکا به فیلمهای
«اس��رافیل» ب��ه کارگردانی
آی��دا پناهن��ده و «زرد» ب��ه
کارگردانی مصطفی تقیزاده
رسید.
این جشنواره با نام و یاد عباس کیارستمی برگزار
ش��د و جایزه ش��ید به نام یکی از فیلمهای این
کارگردان فقید است.
داوران جش��نواره سینمایی پارس��ی زبان شید،
جاناتان رزنبام ،ریچارد پنیا و هوشنگ گلمکانی
بودند و این جشنواره به دبیری آرامه اعتمادی ،و
دبیر هنری شهرام مکری برگزار شد.
در روز برگ��زاری جش��ن اختتامی��ه و اه��دای
جوایز ک��ه طی روزهای آینده برگزار میش��ود،
بنا به درخواست عالقهمندان ،فیلمهای منتخب
بار دیگر نمایش داده میشوند.

نمایش خانگی

« »۳۱۶به شبکه نمایش خانگی آمد

فیلم سینمایی « »۳۱۶ساخته پیمان حقانی که
در سال  ۹۴اکران شد پس از دو سال در شبکه
نمایش خانگی توزیع ش��د .این فیلم سینمایی
ب��ه کارگردانی پیم��ان حقانی از روز گذش��ته
 ۲۲آب��ان ماه توس��ط رس��انه فیلمس��ازان در
ش��بکه نمایش خانگی توزیع شد .در این فیلم
هیچ یک از ش��خصیت ها دیده نمی شود و در
واقع پاهای ش��خصیتها روایتگر داستان فیلم

اس��ت .به گ��زارش سینماس��ینما ،در خالصه
داستان « »۳۱۶آمده است :زنی خاطرات زندگی
و کش��ورش را از پی��ش از تول��د تا لحظه مرگ
روایت میکند .داس��تان این  ۶۳س��ال زندگی
بیشتر از طریق کفشها و پاهای شخصیتهای
فیلم روایت میش��ود .در ای��ن فیلم مخاطب با
صحنههایی از جن��گ ،انقالب ،امید و زندگی و
مرگ مواجه میشود.

مریم س��عادت بازیگ��ر تلویزیون و س��ینما درباره
حضور کمرنگ پیشکس��وتان و کنار گذاشته شدن
آنه��ا توضی��ح داد :متاس��فانه اگ��ر از ی��ک بازیگر
یک تا س��ه ماه خبری نباش��د هی��چ کس جویای
حال او نمی ش��ود و فکر می کنند آن هنرمند نابود
ش��ده اس��ت ،نمی دانند چه اتفاقی برای او افتاده است و برای
به کارگیری در آثار سینمایی او را به دست فراموشی می سپارند.
این بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد :برای من تا امروز این اتفاق

ما بازیگران همیشه از حال هم بیخبریم

نیفتاده اس��ت و پر کار بوده ام اما در بس��یاری از
کاره��ا من به ی��اد همکاران می ان��دازم که فالن
بازیگ��ر و هنرپیش��ه ب��رای ب��ازی در ای��ن نقش
به جهت س��ن مناسب اس��ت و از او دعوت کنید
و در ج��واب می ش��نوم که م��ی گویند خبری از
او نیس��ت و آنجاس��ت که جواب می دهم باید زنگ بزنید و از
او خبردار ش��وید ،شاید بیکار باش��د .بازیگر سریال "قصه های
تابه تا" با اش��اره به بیماری پیشکس��وتانی که خانه نشین شده

ان��د ،بیان کرد :ارتباط کاری ما هنرمندان مختص به زمان کار
اس��ت ،ممکن است در فضای کار با هم صمیمی و گرم باشیم
و احوالپرس��ی های فوق العاده ای داش��ته باشیم اما زمانی که
کار نمی کنیم تماس��ی هم با هم نداریم  .متاس��فانه بازیگران
آین��ده کاری ،بازنشس��تگی و درآمد ثابت��ی ندارند و به محض
بیماری و ناتوانی به راحتی کنار گذاش��ته می شوند گویی این
هنرمن��د خرجی ندارد در صورتی که در زمان بیکاری خرج او
بیشتر است.

روایت مهدی باقربیگی از خاطرات دلنشین با بی بی قصههای مجید

چرابازیگرانبرایکاربیشتربایدبهتهرانبیایند
س��ینما در  4س��ال اخیر
بهتر شده است اما تا قبل
از آن در مسیر نابودی بود
و دلیل آن هم این بود که
شرایط زندگی و جامعه را
س��یاه ،چرک و بد نشان
م��ی داد و واقع��ا باع��ث
ن��ا امیدی می ش��د ،ولی
در حال حاضر بهتر شده
اس��ت و فیلم های بهتری
از نظر تکنیکی و داستانی
روی پرده رفته است
مهدی باقربیگی متولد س��ال  ۱۳۵۶در اصفهان و
فارغ التحصیل رش��ته مهندسی کشاورزی است.
کالس دوم راهنمای��ی بود که ب��رای ایفای نقش
در مجموعه تلویزیون��ی قصه های مجید انتخاب
شد .حاصل کار یک مجموعه  9قسمتی ،سه فیلم
سینمایی شرم ( )۱۳۷۱نان و شعر ( )۱۳۷۲صبح
روز بع��د ( )۱۳۷۳بود .باقربیگ��ی در هفدهمین
جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان
در اصفه��ان یک��ی از اعض��ای هیئ��ت داوران در
بخش مسابقه س��ینمای ایران بوده است .سریال
«قصه های مجید» بر اس��اس کتابی با همین نام
و به قلم هوش��نگ مرادی کرمانی ساخته شد که
روایتی کودکانه از دغدغه ها و دل مشغولی های
ی��ک پس��رک اصفهانی را در خانه و مدرس��ه به
تصویر می کش��د« .خاتون»« ،بگو که هس��تم»،
«پرانتز باز»« ،در مسیر زاینده رود»« ،در چشم باد»،
«مرگ سپید»« ،روز از نو» و «قصههای مجید»
از مجموع��ه ه��ای تلویزیونی هس��تند که این
بازیگ��ر در آن ها به ایفای نقش پرداخته اس��ت.
فعالی��ت های ای��ن روزهای مه��دی باقربیگی و
دفت��ری از خاط��رات این بازیگ��ر را در گفتگوی
تفصیلی میزان می خوانید.
ای��ن روزه��ا از عرص��ه بازیگ��ری کنار
رفته اید یا تمایل به حضور در این عرصه دارید؟
پیشنهاداتی هم برای بازی به شما شده است؟
یک س��ریال برای ماه مبارک رمض��ان با موضوع
دفاع مقدس به من پیش��نهاد شده و چون هنوز
ب��ه صحبت های نهایی نرس��یده ای��م نمی توانم
چیزی درباره آن ها بگویم همچنین یک تله فیلم
به کارگردانی سعید چاری در مورد مدافعان حرم
نیز به من پیشنهاد شده است که هنوز به قطعیت
نرس��یده و تا جلو دوربین نروم نمی توانم چیزی
بگویم.
دلیل این کمرنگ بودنتان در عرصه هنر
چیست؟
در این مدت به دلیل اینکه در شهرداری مسئولیت
داشتم ،نمی توانستم س��راغ بازیگری بروم .چون
حق الن��اس بر گردنم بود و کم کاری محس��وب
می ش��د ،بنابراین وقتم را به شورا اختصاص دادم
و در ح��ال حاضر با تجربه ای که کس��ب کرده ام
امیدوارم از آن اس��تفاده ش��ود .از  3ماه گذش��ته
که دیگر درشورای شهر اصفهان نیستم ،فرصتی
پیش آمده تا دوباره به عرصه بازیگری برگردم.
ش��ما با قصه های مجی��د به کارگردانی
کیومرث پوراحمد در س��ال های دور محبوب
مردم ش��دید،خاطره ای از سریال محبوب آن
سال ها برای مخاطبان تعریف کنید.
در «قصه های مجید» که کار اولم بود یک دانش
آموز  12ساله بودم ،وقتی وارد این کار شدم تمام
لحظاتش برای من خاطره بود و چیزهای زیادی
یاد گرفتم .اما بیش��تر خاطرات خوب��م با بی بی
قصه های مجید بود .در این سریال من نوه بی بی بودم
و او مادربزرگ و این رابطه در خارج از فضای کار
هم ش��کل واقعی به خود گرفت��ه و صمیمی بود.
بی بی به من س��فارش می ک��رد که لباس گرم و
خوب بپوش ،از خود مواظبت کن که سرما نخوری،
روی سنگهای سرد حیاط ننشین ،تشک پهن کن
و بنشین و سفارشاتی در قالب این عبارات که به
نوعی سفارشات مادرانه بود و همه آنها در ذهنم
نقش بسته است و کیومرث پور احمد هم همیشه

به من لطف داشت و من به او مدیون هستم.
آیا بع��د از قصه های مجید تمایلی برای
بازی ش��ما با پروین دخ��ت یزدانیان(بی بی)
وجود داشت؟
بله دوس��ت داش��تم در کن��ار بی بی ب��از هم در
آث��ار دیگری بازی کنم اما بی بی به جهت س��ن
باالیش بعد از قصه های مجید کمی بیمار ش��د و
بیم��اری اش به تدریج گس��ترش پی��دا کرد و تا
جایی پیش رفت که در چند سال پایانی عمرش
فرزندان��ش از او پرس��تاری می کردند تا اینکه در
روزهای آغازین نوروز  91از دنیا رفتند.
بعد از تولید قصه های مجید و با شروع شدن
دوران بیماری بی بی چه حالی داشتید؟
بع��د از قصه ه��ای مجید ه��ر هفته ی��ا هر ماه
ی��ک بار به مالقات بی بی م��ی رفتم و یا تلفنی
جویای حالش می ش��دم ،در زم��ان بیماری هم
چن��د بار رفته بودم و غصه می خوردم .اگر دیر به
دی��ر و کم می رفتم به خاطر این بود که دوس��ت
نداشتم بی بی را در بستر بیماری ببینم.
تعامل و ارتباط شما با کیومرث پور احمد
در حال حاضر به چه ش��کل اس��ت؟ آیا وی
بعد از قصه ه��ای مجید تمایل به همکاری با
شما در اثر دیگری داشته است؟
ب��ا کیومرث پوراحم��د و خان��واده اش در ارتباط
هس��تم و همدیگر را مثل خانواده هم می دانیم.
در حال حاضر او هم کم کار است و در فیلم هایی
که اخیرا تولید کرده نقشی که مناسب من باشد
وجود نداش��ته است اما همیشه به من لطف دارد
و افتخ��ار می کنم که با او کار کنم و اگر نقش��ی
مناسب من باشد حتما به من می گوید.
بعد از قصه های مجید ش��ما به یکباره از
بازی فاصله گرفتید و گویی مجید محبوب آن
س��ال ها تنها در ذهن ها به یادگار باقی ماند،
دلیل این فاصله زیاد چه بود؟
عالوه بر اینکه از زمان پخش سریال در سال  71تا
 75فکر تحصیل و زندگی بودم ،قصه های مجید
آنچنان در ذهن مردم و جامعه نقش بسته بود که
درهر نقش��ی قصد داشتم بازی کنم مردم دوست
داش��تند مرا در همان حال و هوای مجید ببینند.
با خ��ودم فکر کردم که اگر  4س��ال بازی نکنم
و مردم یادش��ان رود بهتر م��ی توانم کار کنم اما
قصه های مجید بعد از گذشت  25سال از پخشش
هنوز از ذهن مردم فراموش نشده است و برخی از
مردم درباره کارهایی که بعد از آن بازی کردم در
پیامک هایی که برای عوامل فرستاده بودند بیان
می کردند که چه خ��وب کردید مجید را در این
سریال ش��رکت دادید و مجید چقدر بزرگ شده
اس��ت .این حرف ها یعنی هن��وز مجید در ذهن
م��ردم حضور دارد و این کار را س��خت می کرد،
از س��وی دیگر پیش��نهادات زیاد بود اما پیشنهاد
چشمگیری تا زمان پیشنهاد جعفری جوزانی برای

درویش مصطفی جاویدان درگذشت

دروی��ش مصطفی جاوی��دان از
خوانن��دگان قدیمی موس��یقی
ایران در سن  ۷۱سالگی دارفانی
را وداع گفت .مراس��م تش��ییع و
خاکسپاری پیکر زنده یاد درویش
مصطفی جاویدان روز گذش��ته
( 22آبان ماه) در بهشت سکینه(س) شهر کرج
برگزار شد .نام اصلی درویش مصطفی جاویدان
«سیدمصطفی موسوی» است که در هفت آبان
 ۱۳۲۵در کرمانش��اه و در خان��وادهای مذهب��ی
متولد ش��ده است .گفته میشود در سال ۱۳۴۷

زمانی که او در س��ن  ۲۲سالگی
قرار داش��ت و عالقمن��د به ادامه
تحصیل بود بنا بر توصیه دوستان
پدرش به نام مستعار و غیرحقیقی
در دانش��گاه تهران ثبتنام کرد.
درویش مصطفی جاویدان به علت
حضور ذهن و قابلیتهای هنری در زمینههایی
چون مجسمهس��ازی ،خط و نقاش��ی ،ش��عر و
نویسندگی ،تئاتر و موس��یقی همیشه در اعیاد
ملی و مذهبی و جشن تحصیلی آخر سال شرکت
میکرد .او به نوازندگی بسیار عالقمند بود /.فارس

«در چشم باد» و همزمان با آن تله فیلم کیومرث
پور احمد نشده بود.
با هنرمندانی که در گذشته با آن ها بازی
کرده اید ارتباط دارید؟
با بازیگرانی که در قید حیات هستند و در اصفهان
زندگ��ی م��ی کنن��د در برنامه هایی ک��ه برگزار
می ش��ود دیدار می کنی��م و از احوال هم با خبر
هس��تیم اما پیش نیامده اس��ت که کار مشترک
داشته باش��یم جز جهانبخش س��لطانی که یک
تله فیلم و یک سریال با او کار کردم .تله فیلم «صابر»
را جهانبخش سلطانی تهیه کنندگی و کارگردانی
کرده و س��ریال ماه رمضانی «بگو که هستم» نیز
متعلق به اکبر منصور فالح است.
بعد از مدتها دوری از بازیگری و بازگشت
دوباره به این عرصه با مسعود جعفری جوزانی
بیشتر دیده شدید یا کیومرث پور احمد؟
هم زمان با بازی در سریال «در چشم باد»« ،پرانتز
باز» هم کیومرث پور احمد به من پیشنهاد داد که
به دلیل هم زمانی سریال مسعود جعفری جوزانی
بیشتر دیده شد.

بعد از سریال «در چشم باد» و «پرانتز باز»
کیومرث پوراحمد ،مجددا پیشنهادی از سمت
این دو کارگردان برای بازی داشتید؟
بعد از این س��ریال تا امروز پیش��نهادی از سمت
مس��عود جعفری جوزانی به من نش��ده است اما
ب��ا کارگردانانی چون حس��ن فتحی ،در س��ریال
«در مس��یر زاینده رود» که کار بسیار خوبی بود
توانستم چیزهای زیادی یاد بگیرم و همچنین در
سریالی با مرتضی آتش زمزم همکاری داشتم و در
اصفهان نیز چند فیلم کار کردم.
ش��ما ب��ه عن��وان بازیگ��ر و کس��ی که
در دوره ای مس��ئولیت حساس��ی را تجرب��ه
کرده اید وضعیت سینما را در این روزها چگونه
می بینید؟
سینما در  4سال اخیر بهتر شده است اما تا قبل
از آن در مسیر نابودی بود و دلیل آن هم این بود
که ش��رایط زندگی و جامعه را س��یاه ،چرک و بد
نشان می داد و واقعا باعث نا امیدی می شد ،ولی
در حال حاضر بهتر شده است و فیلم های بهتری
از نظر تکنیکی و داستانی روی پرده رفته است.
وضعیت بازیگری را در این روزها چگونه
می بینید؟
فک��ر می کنم وضعیت بازیگری آنچنان مس��اعد
نباش��د و بیکاری و ک��م کاری وجود دارد .تجمع
امکان��ات و کاره��ا در ته��ران و امکان��ات کم در
شهرس��تان ها باعث شده است کسی که بخواهد
در عرصه بازیگری پیش��رفت کن��د باید در تهران
ساکن باش��د ،قطعا اگر من هم در تهران زندگی
می کردم بس��یار بیش��تر بازی می کردم و دیده
می شدم اما اعتقادم این است که نمی شود همه
به ته��ران بروند ،یک نفر هم باید در ش��هر خود
بمان��د و کار هنری انج��ام دهد .من هم به جهت
عالقه به ش��هر خود نتوانستم به تهران بروم و در
حال تالش هستم تا ببینیم خدا چه تقدیری برایم
رقم می زند.

چگونه ب��رای س��ریال «در چش��م باد»
انتخاب شدید؟ از روند حضور در این سریال
و بازی در آن برایمان بگویید؟
به دلی��ل اینکه تولید س��ریال مس��عود جعفری
جوزانی گسترده بود و بخش مربوط به زمان جنگ
را نوشته بودند ،وی دوست داشت که چون در کار
از هم��ه قومیت ها حض��ور دارند از یک اصفهانی
هم استفاده کند ،به ویژه که اصفهانی ها در دفاع
مقدس نقش بزرگی ایفا کرده اند .در متن سریال
«در چش��م باد» یک شخصیت جوان بود ،یکی از
دوس��تانم که مدیر گریم «در چشم باد» بود مرا
برای این نقش به جعفری جوزانی پیش��نهاد داد،
دعوت شدم و جوزانی با من صحبت کرد ،قرارداد
بس��تیم و در این سریال بازی کردم .کار و تجربه
بس��یار خوبی ب��رای من بود چ��ون تیپ کارهای
مس��عود جعفری جوزانی مثل کارهای کیومرث
پوراحمد اس��ت ،دس��ت من را باز گذاشته بود تا
خ��ودم به آن ش��کل دهم و آن گون��ه که خودم
می دانم بازی کنم .مس��عود جعف��ری جوزانی از
خاطرات خود در اصفهان می گفت و این به شکل
گرفتن نقش کمک کرد .

آی��ا ش��ما ه��م مواف��ق وج��ود رابطه در
بازیگری هستید؟
به طور قطع رابطه در این عرصه وجود دارد .یکی
از بیماری های اساسی در هنر سینما این است که
باید رابطه وجود داش��ته باشد و اگر رابطه نباشد
کاری پیش نمی رود.

نقش��ی که پ��س از مدت ها و بع��د از اثر
محب��وب قص��ه ه��ای مجی��د ب��ازی کردید
کوتاه بود ،دلیل این انتخاب چه بود؟
می��زان این نقش کم نبود بلکه طوالنی بود اما به
من دیر خبر داده شد و مقطعی بود که درگیر کار
اداره بودم .هرچه تالش کردم که برنامه ریزی شود
و سر فیلمبرداری بروم محقق نشد ،زمانم محدود
بود و چون باید حتما فیلمبرداری انجام می ش��د
نتوانستم ادامه کار را بازی کنم و نقش نیمه کاره
ضبط شد.

هنر در اعتقادات شما چه جایگاهی دارد
و فک��ر می کنید ت��ا چه میزان م��ی تواند در
جامعه و زندگی مردم نقش ایفا کند؟
همیش��ه گفته ام ک��ه هنر هفتم هن��ر جادویی
اس��ت ،س��ریع ت��ر از هم��ه کاره��ا ب��ه نتیجه
م��ی رس��د و اثر گ��ذار اس��ت .اگر به س��ینما و
تلویزی��ون اهمی��ت داده ش��ود و از آدم هایی که
واقعا دلس��وز فرهنگ و هنر این مملکت هستند
استفاده شود به طور قطع رو به پیشرفت حرکت
خواهیم کرد.

«شاه کش» کلید خورد

فیلمب��رداری فیل��م س��ینمایی
«ش��اه ُکش» تازهتری��ن اثر وحید
امیرخانی به تهیهکنندگی عباس
نادرانمدتیاستدرسکوتخبری
آغاز شده است .این فیلم یک درام
معمایی -اجتماعی متفاوت است
که برای حضور در سی و ششمین جشنواره فیلم
فجر آماده میشود .مهناز افشار و هادی حجازیفر
بازیگران اصلی «شاه ُکش» هستند و از نخستین
روز تصویربرداری ،جلو دوربین علی قاضی رفتهاند.
به گزارش صبا ،داس��تان «ش��اه ُکش» که پیش

تولید آن نزدیک به دو ماه به طول
انجامیده ،در برف و کوالک شدید
میگ��ذرد و فیلمب��رداری آن طی
دو هفته گذش��ته در هوای توفانی
ارتفاعات کوهس��تانی تهران آغاز
شده است .در خالصه داستان «شاه
ِ
پشت صخرهی
«گوزن قرمز از
ُکش» آمده است:
ِ
یخزده ،نگاهی به مر ِد ش��کارچی که سیگاری دود
میکند ،میاندازد .گرگ ،مچاله از سرما سرفهای
گوزن قرم��ز :میخواد چ��ی کار کنه؟
میکن��د.
ِ
گرگ :نمیدونه میخواد چی کار کنه...

