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بازی های تحسین برانگیز
بابک حمیدیان و اشکان خطیبی
برای «خاتون»
سریال تاریخی تینا پاکروان
در قسمت ششم،با رویدادهای
جذاب اوج گرفت
مائده کاشیان  -سریال «خاتون» به کارگردانی
تینا پــاکــروان از همان ابتدا و در شــروع قصه
توانست نظر مخاطبان را به ماجرای زندگی
پرفرازونشیب «خاتون» جلب کند .قسمتهای
ابتدایی سریال و پیش از اشغال ایــران توسط
متفقین ،ریتم آرام ــی داشــت و بیشتر شاهد
معرفی شخصیتهای اصلی بودیم ،اما قصه
این مجموعه از قسمت چهارم وارد فاز جدیدی
شــده اســت و مخاطبان بیشتر درگیر سریال
شدهاند.
▪قصهای جذاب با بابک حمیدیان متفاوت

همان طور که اشاره کردیم ،قصه اصلی «خاتون»
از قسمت چهارم آغاز شده است و قبل از آن شاهد
زمینهچینی برای اتفاقات بعدی بودیم .سریال
در سه قسمت اخیر بسیار خوشریتم و پراتفاق
جلو رفته است و آن کششی را که باعث می شود
مخاطب تا انتها داستان را دنبال کند ،کامال
در مخاطب ایجاد کرده است .در قسمت ششم
دیدیم که پس از مرگ «پروین» و همراهانش،
میان «خــاتــون» و «شــیــرزاد» جــدایــی افــتــاد و
خطکشی میان آنها ،این دو شخصیت را وارد
فصل جدیدی از زندگیشان کرد .در این قسمت
نیز مانند دو قسمت قبلی ،قصه با سرعت خوبی
جریان داشت و با توجه به اتفاقاتی که رخ داد،
هیجان و جذابیت قصه بیشتر شد .در این قسمت
شاهد ابعاد دیگری از شخصیت «شیرزاد» هم
بودیم که شخصیتپردازی او را به عنوان یک
فرد منفعل ،بیثبات ،گاهی ترسو و حتی ضعیف
کامل میکند ،بنابراین سیر تغییر و تحول رابطه
«خاتون» و «شــیــرزاد» توجیه میشود .در این
قسمت شاهد بازیهای بسیار خوب از اشکان
خطیبی و بابک حمیدیان بودیم .خطیبی به
خوبی در بازی خود ضعف و سرگردانی «شیرزاد»
را نشان داد .بابک حمیدیان در نقش منفی
«کمیسر رجباف» نیز یکی از بهترین بازیهای
خود را به نمایش گذاشته .خباثت و بیرحمی
ایــن شخصیت کامال در نگا ههای معنیدار،
خندههای مرموز و حالت چهره حمیدیان مشهود
است و شخصیتش به اندازه کافی منفور جلوه
کرده .گریم او ،رنگ و مدل مو ،ریش و سبیلش
نیز چهره این بازیگر را متفاوت کرده و میتوان
بابک حمیدیان را یکی از بهترین انتخا بهای
سریال دانست.
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عمویطنازفیتیلهایدر جلد عجیب ترین مترجم  چپگرا!
علی فروتن در گفت و گو با خراسان،از نقش خاص و کوتاهش در سریال «خاتون» و نیز جای خالی فیتیله ای ها در برنامه های تلویزیون می گوید
جلومیبریم.

مصطفی میرجانیان

برنامه «فیتیله» با حضور علی فروتن ،محمد
مسلمی و حمید گلی حــدود  ۱۵سال مهمان
خانهها بود و چند نسل از بچهها پای این برنامه
نشستند .برنامهای که مجید قناد آن را اجرا
میکرد و حضور سه بازیگر با عنوان «عموهای
فیتیلهای»وشوخیهاوطنازیهایشانباعثشد
حسابیدیدهشوند.علیفروتن،یکیازعموهای
فیتیله پس از حاشیههای قطع این برنامه ،در
آثار دیگری نیز حضور داشت و همین اواخر هم
در سریال تاریخی «خاتون» نقش کوتاه «محمود
اعتمادزاده» ،مترجم و نویسنده چپگرا را بازی
کردکهدرجنگجهانیدومدرارتشایرانحضور
داشــت ،امــا پس از مجروح شــدن توسط ارتش
اشغالگر شوروی ،به نویسندگی پرداخت و اتفاقا
چپگرا شد! به همین بهانه ســراغ این بازیگر
خاطرهسازرفتیمودربارهبرنامه«فیتیله»وسریال
«خاتون»ازاوپرسیدیم.
▪اینروزهامشغولچهکاریهستید؟

سال گذشته ،پروژهای را با حمید گلی و چند نفر
ازبچههایتئاتردرزمینهتولیدمحتوایآموزشی
شــروع کردیم .اردیبهشت  99با یک موسسه
آموزشی قرارداد بستیم تا با کمک حمید گلی و
چندبازیگرتئاتر،کتابهایفارسیوعلوممقطع
اول تا ششم ابتدایی را نمایشی و قابل فهم کنیم.
این فیلمها در یک بسته کمک آموزشی به مردم
فروخته میشود .کار موزیکال جالبی شده که
حدود 24هزاردقیقهاستوبااینشیوهآموزشی
دیگربهمعلمنیازینیست.منهمیناواخرنقش
آقای«اعتمادزاده»راهمدرسریال«خاتون»بازی
کردم .یک کار دیگری هم هست که تا چند روز
آینده به پیش تولید میرسیم .این کار «سرزمین
الماس» نام دارد و حمید گلی آن را کارگردانی
میکند .این کار هم قرار است هر پنج شنبه از
یک ویاودی منتشر شود و بچهها میتوانند آن را
ببینند.ازگروهفیتیلهفقطمادونفرحضورداریم.
محمد مسلمی هم مشغول کار دیگری در برنامه
«جمعمون جمعه» است و ما بدون او کارمان را

▪دربـــاره ســریــال «خــاتــون» هــم بگویید که
نقش کوتاهی در آن داشتید .با توجه به سابقه
کاریتان چطور چنین نقش کوتاهی را قبول
کردید؟

قصه «خاتون» را تینا پاکروان نوشته است .او مثل
هر نویسندهای برای هر نقشی چندین نفر را توی
ذهناشانتخابمیکند.ماسالگذشتهدرگیر
کار آموزشی خودمان بودیم .با ما تماس گرفتند
و گفتند که بیایید تا گپ کوتاهی بزنیم .وقتی
وارد دفتر شدم ،خانم پاکروان تعجب کرد که من
از نظر قد و قــواره ،چهره و ...خیلی شبیه آقای
«اعتمادزاده»هستم«.محموداعتمادزاده»شخص
مولفوآدمیاهلمطالعهبودهاست.اوبهواسطه
اینکه در فرانسه ،مهندسی دریانوردی خوانده
بود ،به عضویت نیروی دریایی ایران درمیآید.
او در جنگ جهانی دوم ،دست چپش را از دست
میدهد و از خدمت کنارهگیری می کند و به کار
ترجمهمیپردازدوتعدادزیادیازآثارنویسندگان
مشهور مثل شکسپیر ،بالزاک ،رومن روالن و...
را ترجمه میکند .خانم پاکروان هم وقتی با من
صحبت کــرد ،گفت که این نقش کوتاه است و
شاید مناسب سابقه کاری شما نباشد ،ولی من
قبولکردم.چونهمنقشموثریبود،هماحترام
زیادیبهسلیقهتیناپاکروانمیگذارم.

▪در دیگر مصاحبهها هم گروه فیتیله از یک
اختالف سلیقه سخن میگویند که باعث شده
در این سالها با آقای قناد کار نکنید .اما هیچ
وقتدربارهایناختالفسلیقهسخننگفتید.

در مقطعی از زمان یکسری عوامل جمع شده
بودند که فیتیله تولید شود .ما ابتدا قرار بود یک
آیتم  20-10دقیقهای البه الی برنامه کودک
با اجــرای آقای قناد بازی کنیم و برویم .اما این
حضور ،آرام آرام رشد کرد و طوری شد که برنامه
آقایقناددردلگروهفیتیلهجاگرفت.اینبرنامه
چوناهدافمشخصیداشتبهاوجرسیدودیگر
جاییبرایبهترشدننداشت.خوبیبرنامهفیتیله
این بود که پخش زنده بود و ما همیشه در طول
هفته،برنامهمانرابااتفاقاتواخبارآنهفتهبهروز
میکردیم،اماوقتیبهخاطریکشوخیکهمنجر
به ممنوعالتصویری ما هم شد و اختالف سلیقه،

چهره ها و خبر ها
شهاب حسینی فرداشب ساعت
 ،22با فیلم «پنج ستاره» ساخته
مهشید اف ــش ــارزاده در شبکه
آیفیلم دیــده خواهد شد .این
فیلمسال 91ساختهشدهوسحر
قریشی و دیبا زاهدی نیز از بازیگران آن هستند.
حــســن فــتــحــی بــــرای ادامــــه
تصویربرداری سریال «جیران»
به قزوین رفته و مشغول ساخت
سریال در ایــن شهر اســت .بر
اســاس اعــام رواب ــط عمومی
پلتفرم فیلیمو ،همه عوامل «جیران» واکسن
کرونا زدهاند.

مدیران تلویزیون برنامه را از پخش زنده درآوردند
ضعفهابیشترنمایانشد.
▪یعنی مدیران سابق شبکه و تلویزیون هم
درخداحافظیعموهایفیتیلهنقشداشتند؟

من  14سال از عمرم ،همه جمعههای زندگیام
را وقف کار کردم .میتوانستم به گردش و تفریح
بروم یا در اعیاد همراه با خانوادهام به سفر بروم،
اما ایستادم و فیتیله را اجــرا کــردم ،چون آن را
دوست داشتم .شاید مردم بگویند برای پولش
ایستادی و آن را اجرا کردی ،ولی من در آخرین
قراردادمبرایهرجمعه،کمتراز 200هزارتومان
میگرفتم .همان سال این مبلغ را میتوانستم
در دو اجرا در بیاورم و زندگیام را بگذرانم .ولی
عشق به سرگرم کردن بچهها در روزهای جمعه،
من را متعهد کرده بود که فیتیله را اجرا کنم .بعد
از رفتن آقای ضرغامی ،وقتی با سختگیریها
برنامه را از اجرای زنده خارج کردند و لذت را از
منگرفتند،اینعشق،کمکمسردشد.متاسفانه
زحمت چندین ساله ما برای بعضی مدیران مهم
نبود.وگرنهکجایدنیابرایبرنامهایمثلفیتیله
باآنمیزانمخاطب،محدودیتایجادمیکنند؟
جالب این جاست همینها به آپشنهایی برای
نشان دادن کارنامه و سوابق مدیر بعدی تبدیل
میشود و مدیر بعدی موقع آمدنش قول میدهد
اینبرنامهرادوبارهاحیاکند!
▪از خداحافظی با فیتیله بگویید .آخرین بار،
شمابامجیدقنادخداحافظیکردیدیااوازشما
جداشد؟

کارگردانفیتیله،محمدمسلمیوتهیهکنندهآن

مجیدقنادبود.درآنمقطعآقایمسلمیومجید
قناد یک سری اختالف نظرهایی پیدا کردند.
من و حمید گلی تالش کردیم فضا را آرام کنیم
تا بنشینیم صحبت کنیم و کار را جلو ببریم .این
روند ادامــه داشت و به مرور هزینههای اجرای
برنامهباالتررفتوسازمانهمخیلیحمایتمان
نکرد .وقتی برنامه درگیر مسائل مالی شد ،بین
تهیهکننده که مسئول مالی است و بقیه عوامل
هنریبرنامهچالشبهوجودآمدوماترجیحدادیم
همانجاکناربکشیمواینبرنامهادامهپیدانکند.
سوءتفاهم بود و برنامه فیتیله حیف شد .وقتی
بین خود عوامل همدلی کمتر شد ،هرکسی از
هرطرفی یک سنگی به طرفمان پرت میکرد.
یکی دو سال بعد هم مجید قناد برنامه فیتیله
دیگری راه انداخت ،اما از طرف سازمان اعالم
کردند که این موازیکاری است و گروه فیتیله
آدمهایمشخصیدارد.منوحمیدگلیومحمد
مسلمیهمیکیدوسالبعدبرنامهایبهنامفیتیله
2راهانداختیمکههمینقضیهباعثدلگیریهای
بیشترشد.
▪اگر پیشنهاد بدهند که همکاران فیتیلهای
دوبارهدورهمجمعبشوند،قبولمیکنید؟

نه ،این برنامه دیگر جــذاب نخواهد شد .چون
دیگر آن دلودم ــاغ و حــال خــوب وجــود نــدارد.
وگرنه من خسته نیستم ،دلشکستهام .به خاطر
مدیریت غلط و حمایت نشدنمان دلم شکسته
است.توقعداشتمبعدازچندینسالکاروتالش
حمایتمکنند،اماخیلیشیکومجلسیماراکنار
گذاشتند.

حسن پورشیرازی برای بازی
در فیلم «پیرپسر» به کارگردانی
اکتای براهنی جلوی دوربین
رفته و در این فیلم با لیال حاتمی
و حامد بهداد همبازی شده
است .بابک حمیدیان تهیهکنندگی این فیلم را
برعهده دارد.
بهرام افــشــاری از روز جمعه با
سریال «میدان سرخ» اثر بهرام
بهرامیانوابراهیمابراهیمیانبه
نمایش خانگی میآید .افشاری
اولینبار با سریال «دل» در این
مدیوم دیده شد که تجربه موفقی برای او نبود.
مائده طهماسبی بازی در فیلم
«علفزار» به کارگردانی کاظم
دانشی را به پایان رسانده است.
پژمان جمشیدی ،سارا بهرامی
و ستاره پسیانی بازیگران اصلی
این فیلم به تهیهکنندگی بهرام رادان هستند.
هدایت هاشمی برای بازی در
سریال «نجال  »2به کارگردانی
خـــیـــرا ...تــقــیــانـیپــور هــمــراه
بازیگران و گروه سازنده سریال
به آبادان سفر کرده .او در فصل
اول این مجموعه حضور داشت و نقش «عدنان»
را ایفا میکرد.

