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فرهنگی

راز اصغر فرهادی پس از سالها
فاش شدن ِ

عصر جمعه  ۲۲دی برنامه «من و شما» با حضور مریم امیرجاللی روی آنتن شبکه شما رفت.
امیرجاللی ،در بخش�ی از این برنامه برای نخس�تین بار در یک رسانه رسمی اعالم کرد که
اصغر فرهادی نویسنده «خانه بهدوش» بوده و طرح سریال «متهم گریخت» را هم نوشت؛
اما در آن س�الها چون ایشان میگفت میخواهد در سینما کار کند ،ترجیح داد نامش در
تیتراژ نباشد» .

نمایش خانگی

حذف کلمه " الله" از پرچم ایران
درشبکهنمایشخانگی؟!

چند وقتی است سریا ِلی با عنوان «عالیجناب»
در شبکه نمایش خانگی توزیع میشود سریالی
ک��ه با نگاه سیاس��ی به انتخابات یک س��الی
را در صف مجوز مانده بود تا س��رانجام س��ال
 ۹۶اجازه پخش گرفت .داس��تان این سریال
ب��ه ماج��رای دو رقیب انتخابات��ی میپردازد
و روایتگ��ر مب��ارزه دکتر ملک سیاس��تمدار
کهنهکار و معتقدی است که در راه پیروزی در
انتخابات ریاست جمهوری ،در آخرین روزهای
رقابت و درحالیکه به لطف بازیهای تبلیغاتی
و سفس��طه رقیب ،طبق نظرسنجیها ،بازنده
این کارزار است ،علیرغم میل باطنیاش برای
چیره شدن بر رقیب نهچندان صالح ،دست به
دامان مشاوری میشود که پست معاون اولی
را از او طلب میکند .مش��اوره هژیر خاتم به
پیروزی ملک میانجامد ام��ا این تازه ابتدای
کار است .البته در این مطلب قصد ما توضیح
درباره مس��ایل انتخاباتی مطرح شده در این
سریال نیست ،آنچه باعث شده این مطلب به
تحریر دراید سکانسهایی از این سریال است
ک��ه در آن کلمه مقدس «اهلل» در پرچمهای
جمهوری اسالمی ایران مش��اهده نمیشود.
یعنی پرچمهایی سه رنگ بدون کلمه «اهلل»
ه��ر چند این پرچمه��ا در این فیلم به نوعی
قرار داده شده که اکنون سازندگان این سریال
عنوان میکنند ،کلمه «اهلل» در آن قس��متی
است که دیده نمیشود ،اما تکرار این موضوع
به دفعات در این فیلم موجب تعجب بسیاری
از صاحبنظران شده است .به گزارش باشگاه
خبرآنالین ،در این سریال چندین مرتبه که از
پرچم ایران در نماها و س��کانسهای مختلف
استفاده ش��ده اثری از کلمه «اهلل» در پرچم
مش��اهده نمیشود .ضمن اینکه روال معمول
در اینگونه موارد در طراحی صحنه این است
ک��ه پرچم به نوعی قرار داده ش��ود که کلمه
«اهلل» در آن مشاهده شود .به خصوص اینکه
این سریال روایتگر سیاسیونی است که حتما
ب��ه این موضوع توجه دارند .به نظر میرس��د
مسئوالن مربوطه هر چه سریعتر باید به این
موضوع ورود کرده و نسبت به آن با حساسیت
اقدام کنند.

رویدادهای هنری

حجابمشکلساز
نوازنده زن در تهران

سومین شب جش��نواره موسیقی فجر با 10
اجرا از  9گروه موس��یقی ب��ه کار خود پایان
داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،شاید یکی
از اتفاقات جالب این جش��نواره در شب سوم،
تذکر حراست جشنواره به نوازنده خانم چینی
باشد .به طوری که ،خانه درام چین و محسن
ش��ریفیان (لیان) اجرای بخش بینالملل در
فرهنگسرای نیاوران در سانس دوم را بر عهده
داشتند .در این کنس��رت اتفاق جالبی افتاد؛
ش��ال یکی از نوازندگان زن از س��رش افتاد و
حراست جشنواره ،روی سن آمد و شال را به
حال��ت اول برگرداند که این نوازنده با حجاب
اجرا کند.

«به وقت خماری» کلید خورد

ب��ا انتخاب کام��ل بازیگران و عوامل پش��ت
دوربین فیلم س��ینمایی «ب��ه وقت خماری»
جدیدترین فیلم محمدحس��ین لطیفی آغاز
ش��د .فیلمبرداری این فیلم در ته��ران و در
لوکیشنی حوالی مرکز پایتخت است .براساس
برنامهریزیهای انجام گرفته ،تولید این فیلم
سینمایی تا اوایل اسفندماه به طول میانجامد.
«ب��ه وقت خماری» فیلمی پربازیگر اس��ت و
اکث��ر چهرههای آن از میان بازیگران مطرح و
سرشناس سینما انتخاب شدهاند .به گزارش
فارس« ،به وقت خماری» به نویسندگی احمد
رفیعزاده یک کمدی  -اجتماعی است.

«درخونگاه» به پایان رسید

فیلمبرداری فیلم س��ینمایی «درخونگاه» به
کارگردانی س��یاوش اس��عدی و با بازی امین
حیایی ،جمشید هاشمپور ،مهراوه شریفینیا
و ...در تهران به پایان رسید.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

مهوش وقاری بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص
حال این روزهای همس��رش محس��ن قاضیمرادی
گفت :خدا را شکر حال او خوب است و تغییر خاصی
در این مدت نداشته است .وی افزود :متاسفانه خانه
سینما هیچ کاری برای ما هنرمندانی که سالهاست
فعال هستیم ،انجام نمیدهد .در این مدت هیچ فردی از مدیران
و دس��تاندرکاران جویای احوال آقای قاضی مرادی نبوده است.
وق��اری در خصوص دعوت هم��کاران برای دی��دن تئاتر اظهار

داشت :در این مدت دوس��تان برای تماشای تئاتر
از ما دعوت میکنند؛ البته آماده کردن آقای قاضی
مرادی طول میکش��د اما ب��رای تغییر روحیهاش
مفید اس��ت .وی افزود :محسن در جمع همکاران
و قرار گرفتن در جریان اتفاقات روز را دوست دارد؛
زمانی که در جمع نسل جوان تئاتر قرار میگیریم از آنها انرژی
مثب��ت دریافت میکنی��م و آنها هر تئاتری که به تماش��ای آن
رفتهایم را تقدیم محسن کرده اند .به گزارش باشگاه خبرنگاران،

کوتاه از هنر

جایزه برای «آقای کارگردان»

فیل��م «آقای کارگردان» ب��ه کارگردانی علی
عرف��ان فره��ادی و تهیهکنندگی محمدرضا
خردمندان که یکی از فینالیس��تهای بخش
«مینرو» اولین دوره جش��نواره dAtlantis
 Film Awarاس��پانیا بود ،موفق به کس��ب
جایزه  ۲۰۰یورویی و نماد مجسمه جشنواره
شد .این جشنواره اسپانیایی با هدف نمایش
فیلمهای اجتماعی برگزار شد و فیلم فرهادی
در بخش ویژه جش��نواره ک��ه به فیلمهایی با
موضوع مواد مخدر اختصاص داش��ت ،حضور
داش��ت .به گ��زارش مهر ،این جش��نواره ۲۸
دسامبر به معرفی برگزیدگان خود پرداخت.
در خالصه داس��تان «آقای کارگردان» آمده
اس��ت« :آق��ای کارگ��ردان و دوس��تانش که
بچههایی هم س��ن خود او هس��تند در حال
ساختن فیلمی هستند و» . . .

بزرگداشتکیارستمیدربلژیک

برنامه بزرگداشت زندهیاد عباس کیارستمی
ب��ا نمایش فیلمه��ای « ۲۴فری��م» و «منو
خونه ببر» از ساختههای این هنرمند فقید
و نی��ز فیلم « ۷۶دقیقه و  ۱۵ثانیه با عباس
کیارستمی» ساخته س��یفاهلل صمدیان در
روزه��ای  ٢۶دی و  ۵بهم��ن برابر با  ۱۶و
 ۲۵ژانویه در مرکز هنرهای زیبای بروکسل
در کش��ور بلژیک برگزار میشود .به گزارش
مهر ،انیس دو ویکتور کارش��ناس سینمای
ایران و همس��رش ژان میش��ل فرودون به
معرفی این فیلمها میپردازند.

تدوین «شبلرزه» در نیمه راه

تهیهکننده «ش��ب ل��رزه» ب��ه کارگردانی
محمدرضا رحمان��ی درباره آخرین وضعیت
تولی��د ای��ن فیلم گف��ت :تاکن��ون نیمی از
تدوین آن به پایان رس��یده اس��ت .سعدی
بیان کرد :برای س��اخت موسیقی با مسعود
س��خاوت دوس��ت و ب��رای انج��ام کارهای
ویژوال افکت هم با آق��ای پیلهور به نتیجه
رس��یدهایم .این تهیهکننده در پایان اظهار
ک��رد :فک��ر میکنم «ش��بلرزه» ت��ا نیمه
بهمنماه آماده نمایش شود .به گزارش مهر،
«ش��بلرزه» درباره هنجارهایی است که در
جامعه ما وجود دارد ،از همین رو مس��ائلی
همچون اسیدپاش��ی و مشکالت شبکههای
مجازی دستمایه ساخت این اثر قرار گرفته
است.

ساالر عقیلی در سمنان

ارکس��تر مل��ی ای��ران ب��ه رهب��ری فریدون
ش��هبازیان و خوانندگی ساالر عقیلی ساعت
 ۱۸روز جمع��ه  ۲۹دی ماه در س��الن هالل
احمر س��منان به اجرای برنامه میپردازد .به
گ��زارش برن��ا ،در این برنام��ه  ۱۸قطعه اجرا
میش��ود که دو قطعه «ایران» و «تبریز» در
مه با اش��عاری از افشین یداللهی از جمله این
قطعات هستند.

پیشنهاد بازی دارم ،اما نمیتوانم قبول کنم

بازیگر فیلمهای س��ینمایی نهنگ عنبر  ،۲نیش زنبور ،بیداری،
پوست موز و یکوجب از آسمان در خصوص پیشنهادهای اخیر
خود بیان کرد :امسال چند پیشنهاد خوب برای بازی در تئاتر و
تلویزیون داشتم ،اما متاسفانه به دلیل اینکه نمیتوانستم همسرم
را تنها بگذارم این پیشنهادها را قبول نکردم .البته عوامل پشت
صحنه این کارها خیلی لطف داش��تند و هماهنگی خوبی با من
داش��تند ،اما در نهایت من نتوانستم در این پروژهها حضور پیدا
کنم.

ژاله علو:

دیگر مانند شکیبایی و حسین پناهی نخواهیم داشت

خاطرهبازی کردیم و با ماش��ین زمان به س��الها
پیش رفتیم ،س��الهایی که قاب تلویزیون رنگ و
نور دیگری داشت ،سیاه و سفید بود و شاید گاهی
رنگی میش��د اما در عمق ،پر از رن��گ بود و نور!
با ژاله س��ینمای ایران نشس��تیم و گ��پ زدیم ،از
روزهایی گفتیم که کسی درگیر بازیهای روزگار
نبود ،سالهای  ۷۰و  ۷۱که تلویزیون برای بیننده
معن��ای دیگری داش��ت ،روزهایی که س��ریالها
خانوادهها را دور هم جمع و به خود خیره میکرد،
آن هم س��ریالی چون «روزیروزگاری» که خیلی
حرفها برای گفتن داش��ت . . .ژاله ُعلو (ش��وکت
علوزاده) بازیگر ،گوینده ،صداپیشه و مدیر دوبالژ؛
متولد اول فروردین  1306در محله سنگلج تهران
است .پدرش ارتشی و پدربزرگش از خوشنویسان
بهنام دوره قاجار بود .در دوره نوجوانی و با عضویت
در چند انجم��ن ادبی ،به رادی��و ،راه یافت و وارد
حرفه گویندگی ش��د .پس از پشتسرگذاش��تن
تحصیالتش در دانشس��رای مقدمات��ی تهران و
هنرستان هنرپیشگی تهران بهطور جدی به تئاتر
روی آورد .بیش از  50فیلم سینمایی 30 ،سریال
و فیلم تلویزیونی و  15تئاتر در کارنامه دارد که از
جمله آنها میت��وان به فیلمهای روز واقعه ،جنگ
نفتکشها و مهمان مامان؛ همچنین سریالهای
امیرکبی��ر ،وزیرمختار ،مس��افر ری ،روش��نتر از
خ بهایی
خاموشی ،روزیروزگاری ،تفنگ سرپُر ،شی 
و مختارنامه اش��اره کرد .ژاله عل��و را آغازگر دوبله
انیمیش��ن در ایران نیز میدانند .او برگزیده چند
جش��نواره بینالمللی برای نمایشه��ای رادیویی
و چهره ماندگار هنر در س��ال  1389نیز هس��ت.
گفتوگوی پیش رو درباره حضور او با نقش «خاله
لیال» در س��ریال «روزیروزگاری» به کارگردانی
امراهلل احمدجو است ،کارگردانی که در هشتمین
جش��نواره مردمی عمار به پاس سالها فعالیت از
او تقدیر ش��د .آنچه در ادام��ه میخوانید ماحصل
گفتوگوی آنا با این پیشکس��وت س��ینما و تئاتر
است.
از «روزیروزگاری» و فض��ای تولید این
کار بگویید.
اغلب سکانسهای «روزیروزگاری» در فضای باز
گرفته میش��د به همین دلیل با هر باد ش��دید یا
طوفان ،ش��رایط صحنه بههم میریخت و مجبور
بودیم یک سکانس یا پالن را چندبار فیلمبرداری
کنیم .با این حال ،دو نفر هیچوقت خسته نشدند
وکار را ره��ا نکردند ،یکی خ��ود آقای احمدجو و
دیگری مرحوم خسرو شکیبایی.
چه چیزی باعث میشد که با این شرایط
س��خت ،باز هم اعضای گ��روه تولید پای کار
بمانند و آنرا رها نکنند؟
ش��رایط کار در «روزیروزگاری» واقع��ا وی��ژه و
تکرارنشدنی بود .هم ه ما احساس میکردیم که یک
خانوادهای��م و عالوه بر احترام ،به همدیگر محبت
داشتیم .طوری که اگر یکی از دستاندرکاران یک
روز سر صحنه نمیآمد یا جایدیگری کار داشت،
دلمان برایش تنگ میشد و سراغش را میگرفتیم.
این حس دوس��تی و همدلی نی��ز به خاطر وجود
ای��ن دو نفر (آقای احمدجو و مرحوم ش��کیبایی)
بود که تا آخرین روز تصویربرداری ،هر روز بیشتر
و عمیقتر میش��د .تا جاییکه روز آخر کار ،همه
بچهها ناراحت و گرفته بودند.
س��هم آقای احمدجو بهعنوان نویسنده و
کارگردان در این همدلی چقدر بود؟
ش��خصیت خود آقای احمدجو هم بسیار یگانه و
خاص است .به نظر من ایشان صاحب سبک خاص
خودشان در روایتقصه و فیلمسازی هستند که
کمتر مثل ایشان در تاریخ سینمای ایران داشتهایم.
گرچه متأسفانه قدر ایشان شناختهنشده و آنطور
که باید و شاید از دانش و مهارت او استفاده نشده
اس��ت .حتی با تأس��ف باید بگویم ک��ه خیلی از
جوانان ما این کارگردان کاربلد را نمیشناسند و از
تأثیری که کارهای ایشان بر سینمای ایران داشته،
بیاطالع هستند.
ب��روز و ظهور این یگانگی و خاص بودن
چگونه بود؟
خاطرم هست که برای «روزیروزگاری» که اغلب
صحنههایش در بیابان گرفته میش�� د خود ایشان
میرفتن��د و درهمان مح��ل و منطقهای که قرار
بود فیلمبرداری ش��ود ،روی خاک مینشستند و
فیلمنامه را مینوش��تند یا بازنویسی میکردند .با
عالقه و عشق خاصی هم این کار را انجام میدادند،
عالقهای که مثالزدنی نیست.

«روزیروزگاری» ب��رای م��ن نه بهعنوان
یک کار ،بلکه بهعنوان یک خاطر ه شیرین
و بهیادماندنی ،همیش��ه ماندگاراس��ت و
همیشه با یادآوریاش حالم خوب میشود
و خوشحالم از اینکه آنرا پذیرفتم .ضمن
اینکه همواره از آقایاحمدجو ممنونم که
زمین ه حضورم را در این کار فراهم کرد
تا یک چیزهایی بردارد و جوری است که اگر آنچه
میخواه��د پیدا کند ،میگ��ذارد و میرود و هیچ
چیز برایش مهم نیس��ت .آنجا هم که آمد و گفت:
خاله پسر نمیخواهی؟ این برای من خیلی واقعی
و پُراحساس بود . . .نمیدانم آنجا اشکهای من را
کسی دید یا نه؟!
یعنی آن اشکها در فیلمنامه نبود؟!
نه! حس واقعی خودم بود .در سکانس دیگری هم
که گفتید همینطور شد ،یعنی هم اشک بود هم
میبَرد و اول
لبخند .سکانس��ی که مراد مسابقه را 
میش��ود .مثل مادری که هم خوش��حال بود که
باالخره پس��رم سر به راه ش��ده و هم اشک شوق
داش��ت .یادش بخیر ،خس��رو نظیر نداشت ،نظیر
نداش��ت ،من نمیگویم کس��ی دیگر نیس��ت که
قش��نگ بازی کند ،چرا ،خیل��ی از بازیگرهای ما
خوب ب��ازی میکنند ،ول��ی او در تیپ خودش و
شخصیت خودش ،فوقالعاده بااحساس و زیبا کار
میکرد.

همین عش��ق و عالقه بود که به دوستان
تولید ،مثل شما هم سرایت میکرد؟
«روزیروزگاری» ب��رای من ن��ه بهعنوان یک کار،
بلکه بهعنوان یک خاطره ش��یرین و بهیادماندنی،
همیشه ماندگاراست و همیشه با یادآوریاش حالم
خوب میشود و خوشحالم از اینکه آنرا پذیرفتم.
ضمن اینک��ه همواره از آقایاحمدجو ممنونم که
زمین ه حضورم را در این کار فراهم کرد.
نقش «خال��ه لیال» را چهطور پذیرفتید؟
باتوج��ه به اینکه گفته بودی��د در آن دوره ،از
تهران خارج نمیش��دید و همیش��ه با دقت و
سختگیری نقشی را انتخاب میکردید؟
نقش «خاله لیال» از آن نقشهایی بود که دوست
داش��تم بازی کنم .کاراکتر یک انسان قدرتمند و
مس��لط بر خود بود که همیشه دوست داشتم ،در
کل از همان ابتدا ازنقشهایی که خالهخان باجی
میشوند ،خوش��م نمیآمد .نه اینکه رنج نکشیده
باشم یا زندگی راحتی داشته باشم ،اتفاقا من هم
در زندگی خیلی سختی کش��یدهام ،اما پدرم که
یک ارتشی مقتدر و درعینحال بسیار مهربان بود،
طوری ما را تربیت کرده است که روی پای خودمان
بایستیم و در عین اینکه با مشکالت و مسائل دست
و پنج��ه نرم میکنیم ،هیچگاه احس��اس کمبود
روحی نداشته باشیم و به اصطالح ُغر نزنیم یا ناله
نکنیم .باالخره مش��کل در هم ه زندگیها هست،
بعضیها رن��ج مویه میکنند و گری��ه و زاری راه
میاندازند ،اما باید در مقابل مش��کل ایس��تاد و با
قدرت س��عی کرد تا حل شود .یکی از دالیلی که
نقش «خاله لیال» را دوست داشتم و علیرغم اینکه
از تهران بیرون نمیرفتم ،آن را قبول کردم ،همین
قدرت خاله لی�لا و در عین حال ،فیلمنامه خیلی
جذاب و شیرین «روزیروزگاری» بود.
از س��وی چه کس��ی این نقش به ش��ما
پیشنهاد شد و چه ش��رطی برای پذیرفتن آن
داشتید؟
خود آقای احمدجو به من پیش��نهاد بازی در این
س��ریال را داد ،زمان��ی که با م��ن تماس گرفتند؛
پرس��یدند معیار ش��ما برای قبول نقش چیست،
م��ن هم گفتم معلوم اس��ت ،فیلمنامه! ایش��ان با
اعتمادبهنف��س و مطمئن گفتند «پس حتما این
نقش را قبول خواهید کرد ».فیلمنامه را که خواندم،
واقعا از آن نقش خوشم آمد و قبول کردم .تا همین
لحظ��ه هم از قبول بازی در این نقش خوش��حال
هستم .امیدوارم مورد پسند واقع شده باشد.
حتما همینطور اس��ت و حت��ی میتوان
گف��ت که خیلیها هنوز ش��ما را ب��ا آن نقش
میشناسند.
جال��ب این بود که ما وقتی در میمه (اصفهان) راه
میرفتیم ،بچههای ده ،دوازده ساله ،هفت ،هشت

«شاید عشق نبود» در نیشابور

نشس��ت نقد و بررس��ی «شاید عش��ق نبود» به
کارگردانی س��عید ابراهیمیفر امروز یکشنبه ۲۴
دی ماه در پردیس سینمایی شهرفیروزه نیشابور
برگزار میشود .این فیلم در ساعت  ۱۷به نمایش
در میآید و پس از آن با حضور سعید ابراهیمیفر
کارگردان و رضا عباسی فیلمبردار فیلم مورد نقد
و بررس��ی قرار میگیرد .به گ��زارش هنروتجربه،

داستان این فیلم که سعید ابراهیمیفر تولید آنرا
در سال  ۱۳۸۳آغاز کرده ،درباره عروسکفروشی
اس��ت که در پارک ماجراهایی که بر سر دوست
سینماگرش آمدهاست را برای دختر جوانی بازگو
میکند .دختر جوان که از عوامل فیلمی است که
در آنسوی پارک مشغول فیلمبرداری آن هستند،
در انتها به هویت مرد عروسکفروش پی میبرد.

س��اله وقتی در خیابان م��ن را میدیدند« ،خاله»
خطاب��م میکردند و حالم را میپرس��یدند .حتی
خیلی از بزرگترها هم به من «خاله» میگفتند،
خدا رحمت کند آقای حسین پناهی را؛ ایشان هم
همیشه مرا خاله صدا میکرد.
خ��دا رحمتش��ان کند ،چه خ��وب که از
حسین پناهی یاد کردید ،کمی از شخصیت او
بگویید.
حس��ین پناهی نه تنها برای م��ن بلکه برای همه
ایران عزیز بوده و هس��ت ،مرحوم پناهی ،بهجای
عناوین دیگر همیش��ه به من میگف��ت خاله ،از
ت��ه دل و واقعی هم میگف��ت .واقعا یادی که از او
دارم خیلی برای من عزیز اس��ت .برای اینکه این
ش��خصیت منحصربهفرد بود؛ از نظر درک ،از نظر
احس��اس ،از وجه س��ادگی و از ه��ر نظر که فکر
کنید ،چون من حسین را از نزدیک میشناختم،
قاطعانه میگویم که واقعا نمون�� ه او را ندیدهام .او
خیلی وارس��ته بود ،خیلی شور و هیجان داشت و
خیلی هم درک هنری باالیی داشت ،ولی صدایش
در نمیآم��د ،یعنی خودنمای��ی نمیکرد .در عین
حال با هنرمندی ،نقشی را که پذیرفته بود ،بازی
میکرد ،طوریکه بیننده فکر میکرد این خود او
است ،نه نقشی که بازی میکند .مثل نقش «گل
آق��ا» در قس��متهای پایان��ی «روزیروزگاری».
متاسفانه همیشه کسانی هستند که وقتی از میان
ما میرون��د ،جایگاه و ارزش واقع��ی آنها معلوم
میشود.
نقش آق��ای احمدج��و در کیفیت باالی
بازیها چه بود؟
آق��ای احمدج��و هم بس��یار زحمت کش��یدند،
بهخص��وص برای نوش��تن فیلمنام ه که کارش��ان
عالی بود .ایش��ان در نظر میگرفتن��د که در این
قسمت مثال آقای شکیبایی باید بازی کند ،در این
قس��مت باید سوار شود و برود ،از کجا باید بیاید و
به کجا برود ،چگونه باید باشد ،میرفتند همانجا
و همانجا مینشس��تند و مینوش��تند و همین
واقعگرای��ی و صداقت خالص ب��ود که من و همه
گروه را به بیابان کشید.
حس��ی که ش��ما در نقش «خال��ه لیال»
داش��تید هم از این واقعیت و صداقت بیبهره
نب��ود .مث�لا در صحنهای ک��ه مراد ،مس��ابقه
ُکله َ
یبَرد و زودتر از بقیه میرس��د یا
کنی را م 
وقتی مقابل خاله لیال دوزانو مینش��یند و از او
میخواهد تا برایش به خواستگاری برود!
آن صحنه خیلی قش��نگ بود . . .خیلی قش��نگ
بود .بههرحال من او را پس��ر خودم میدانس��تم.
چ��ون خاله ،یک زایش تازه ب��ه او داده بود ،یعنی
یک آدم دیگر ش��ده ب��ود .از جایگاه یک راهزن به
مرتب ه یک آدم درس��ت کار آمده بود ،خوب شده
بود یعنی عکس آن زمانی که سر صندوق میرود

بازی ایشان چقدر روی کیفیت بازی شما
تأثیر داشت و بالعکس؟
دو نفری که همتراز هستند ،روبهروی هم میایستند
و میفهمند که به هم چه میگویند .این فهمیدن
نه تنها از راه گفتار ،بلکه از راه نگاه و زبان بدن هم
منتقل میش��ود .این نکته در زندگی معمولی هم
همینطور است ،یعنی وقتی که شما با یکنفر در
حال صحبت هستید ،اگر او حرف شما را بفهمد،
حس ش��ما را درک کند ،این درک و فهم متقابل
در صورت ش��ما ،نگاه شما ،لبخند شما و احساس
شما اثر بسیار متفاوتی خواهد داشت تا وقتی که با
کسی صحبت میکنید که حرف شما را نمیفهمد.
من به ای��ن تأثیر ،اعتق��اد دارم و معتقدم هنگام
فیلمبرداری ،دو نفری ک��ه رودررو حرف میزنند
حتماً باید روبهروی هم و چشمدرچشم هم باشند.
بعضی بازیگران گاهی خس��تهاند ی��ا به هردلیل،
میگویند بیایید پالنهای من را بگیرید ،میخواهم
اس��تراحت کنم ،در این مواقع ،هم خودش و هم
بازیگر نقش مقابل ،مجبورند به روبهرو نگاهکنند
یا باید دست فیلمبردار را نگاه کنند یا اینکه به هوا
زلبزنند .اینجاست که حسی در چشمها و صورت
بازیگر شکل نمیگیرد یا خیلی کمتر از آن چیزی
است که باید باشد .ولی در تمام آن سکانسهایی
که خسرو و من با هم داشتیم ،اگر من کار نداشتم،
میایس��تادم و او ه��م اگر کار نداش��ت ،میآمد و
میایس��تاد ،برای اینکه نگاه م��ا نگاهی که واقعی
است و نه نگاه روی هوا باشد.
با تعابی��ری که از ای��ن مجموعه دارید،
فکر میکن��م بهترین کار در کارنامه هنریتان
را «روزیروزگاری» میدانید ،درست است؟
به هر حال کار خوبی بود و باید بگویم که احمدجو
واقعاً در زمان خود ،فوقالعاده کار کرد و اگر حمایت
الزم از او میش��د کاره��ای فوقالعادهتر و بهتری
میس��اخت .چنانچه با هم ه مشکالتی که معموالً
در این کارها وجود دارد ،ایش��ان آن کار و کارهای
دیگر را س��اخت که عالی بودند و به واقع میتوانم
بگویم که هم ه ما بهخاطر نگاه قش��نگ و درست
آق��ای احمدجو ،در آن خ��اک ،در آن گرما ،در آن
صحرا ،در آن موقعیت سخت ،نه تنها دوام آوردیم،
که با عشق و عالقه کار کردیم و روزیروزگاری را
تعریف کردیم .بیشتر او بود که نیرو میداد و واقعا
متأسف هستم که قدر او دانسته نشد.
خ��ب ش��اید بخش��ی از دلی��ل ای��ن
قدرنشناسی هم ،این باشد آقای احمدجو خیلی
اهلهایوهوی و خودنمایی نیستند.
بله .آقای احمدجو آدم سربهزیری بود و بدون غوغا
کارش را میکرد ،چون عاشق کارش بود .ولی آن
توجهی که باید به او بش��ود ،نشد .البته مردم این
کار را کردند و هم قدرش را دانستند و هم کارش
را پس��ندیدند .بههرحال خوش��حال هستم واقعاً
خوشحال هستم که در آن کار بودم و تنها چیزی
که میگویم؛ کاش بیش از اینها به آقای احمدجو
توجه میشد.

