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این روزها که سریال »ســتایش3« از تلویزیون بازپخش 
می شود و دوباره شــاهد هنرنمایی فریبا نادری در نقش 
»پری ســیما« به عنوان نقش منفی و ضد قهرمان داستان 
هســتیم، بیش از پیش به این نکته و واقعیت پی می بریم که کاراکتر منفی هم 
اگر به خوبی ایفای نقــش کرده و می تواند به اندازه نقش اول و اصلی داســتان 
مورد توجه قرار بگیرد و ماندگار شــود. فریبا نادری در پیاده سازی و به نمایش 
درآوردن نقش شــخصیت بدجنس داســتان آنچنان موفق بــود که به قول 
خودش کلی از مردم بد و بیراه شنید و بخشــی از مخاطبان نمی توانستند بین 
شخصیت حقیقی او و نقش پری ســیما تفاوت قائل شوند و این دو را از یکدیگر 
تمیز دهند. با تمام مشکالت و حاشــیه هایی که بازی در نقش پری سیما برای 
فریبا نادری ایجاد کرد، او همچنان از ایفای چنین نقشــی خوشــحال و راضی 
است. این بازیگر دهه شصتی، تجربه های مختلفی در عرصه های سینما، تئاتر و 
تلویزیون داشته که از آن جمله می توان به فیلم ها و مجموعه های المبورگینی، 
دریاکنار، مشکل گیتی، خائن کشی، مروارید ســرخ، یلدا، بزرگ مرد کوچک، 
 فاکتور هشت، آسمان همیشه ابری نیســت، فاخته، چک برگشتی، پرستاران، 

از سرنوشت و... اشاره کرد. 

سریال های موفق

نقش های منفی را بسیار دوست دارم

سالخی روزها 
با ساطور روزمرگی

نویسندگان شهرستانی
جدی گرفته نمی شوند

شیراز ما 
شعر داشت و فوتبال

 روزمرگی با روان ما چه می کند و چطور با آن 
روبه رو شویم

گفت وگو با محمداسماعیل حاجی علیان
نویسنده ای با یک کارنامه پر از داستان و جایزه

غالمحسین پیروانی،  مربی شاعرپیشه ایرانی 
که از ریشه های فوتبال در شهر حافظ و سعدی می گوید

101315
سريال های موفق ايرانی 

كه بر مبنای یک کتاب ساخته شده اند

داستان هایی 
به ضیافت تصویر

قصه های مجید
سریال »قصه های مجید« به کارگردانی کیومرث 
پوراحمد اقتباســی از کتاب قصه های مجید اثری 
از هوشنگ مرادی کرمانی است که در سال1369از 
تلویزیــون پخش شــد. نوشــته های هوشــنگ 
مرادی  کرمانی بــا محوریت »مجیــد« در فاصله 
سال های 1352تا 1357در قالب داستان هایی در 
رادیو به اجرا درآمد و در واقع این داستان ها در ابتدا 
برای رسانه رادیو نوشته شــده بود. مرادی  کرمانی 
بعدها یعنی بین ســال های 1358تا 1367رمان 
»قصه های مجید« را منتشــر کــرد. مجموعه ای 
5جلدی که هنوز هم چاپ می شــود و با توجه به 
جذابیت و استقبال مخاطبان تاکنون به چاپ های 
متعدد رسیده است. این قصه ها که محبوبیت فراوانی 
دارند، بعد از ساخته شدن مجموعه های تلویزیونی و 
3فیلم سینمایی از آن، به شهرتی دوچندان رسیدند. 
مرادی  کرمانی درباره قصه های مجید در گفت وگویی 
عنوان کرده: »اگر همه کسانی که آن را خوانده اند 
با این فرض که هر جلد را 5نفر خوانده باشد، به یک 
میلیون و خرده ای نفر نمی رســد. اما هر وقت که 
»قصه های مجید« یا »مهمان مامان« از تلویزیون یا 
سینما پخش می شود، هردفعه بین 40تا 50میلیون 
بیننده دارد.« مجموعه تلویزیونی این مجموعه هم با 
بازی مهدی باقربیگی و مرحوم پروین دخت یزدانیان 

بسیار محبوب شد.

در چشم باد
سریال »در چشــم باد« ســریالی به کارگردانی 
مســعود جعفری جوزانــی اســت کــه در 
سال1389پخش شــد. این مجموعه تلویزیونی 
اقتباســی از رمان »جاده جنگ« به نویسندگی 
منصور انوری اســت. »جاده جنگ« که نگارش 
آن 10سال طول کشیده، رمانی 12جلدی است 
که نخستین جلد آن در سال 1389منتشر شد. 
ماجرای »جاده جنگ« به شهریور 1320و اشغال 
ایران در جنگ جهانی دوم مربوط می شــود. در 
واقع از ایــن اتفاق مهم تاریخ معاصــر ایران آغاز 
می شود و به جنگ ایران و عراق می رسد. منصور 
انوری، نویسنده این رمان، ایده اصلی را در ابتدا 
برای سریالی 30قسمتی نوشته بود، اما بعدها با 
تغییراتی تبدیل به مجموعه 50قسمتی »در چشم 
باد« شــد. اقتباس از رمان با دخل و تصرف های 
مختلف شکل گرفت و البته واکنش ها نسبت به 
سریال هم بهتر از رمان بود. با آنکه این رمان بعد از 
انتشار موفق به دریافت جایزه جالل آل احمد در 
سال90شد و حتی عنوان برگزیده چهاردهمین 
دوره »کتاب فصل«، برگزیده بیست و نهمین دوره 
کتاب سال و برگزیده جایزه »قلم زرین« را به خود 
اختصاص داد، اما جامعه کتابخوان نسبت به آن 
اقبالی نشان نداد. سریال »در چشم باد« برخالف 
رمان »جاده جنگ« به خوبی دیده شد و مخاطب 

را به واکنش واداشت.

زخم کاری
»زخم کاری« سریالی به کارگردانی محمدحسین 
مهدویان است که در سال1400پخش شد. این 
ســریال که برای پلتفرم نمایش خانگی ساخته 
شده، اقتباسی از رمان »بیست زخم کاری« نوشته 
محمود حسینی زاد است که در سال1395انتشار 
یافت. حســینی زاد از اواســط دهه80شروع به 
انتشار داســتان هایش کرد. »سیاهی چسبناک 
شــب«، »این برف کی آمده« و »آسمان، کیپ 
ابر« و »بیست زخم کاری« ازجمله آثار او هستند 
اما »بیست زخم کاری« نخســتین و تنها رمانی 
است که حســینی زاد آن را ســال1380با تأثیر 
از »مکبث« شکســپیر نوشته اســت. این رمان 
حدود 10سال اجازه انتشار پیدا نکرد و در نهایت 
سال94مجوز نشر گرفت و سال95به بازار کتاب 
راه پیدا کرد. در نهایت سریال »زخم کاری« هم 
از روی آن ساخته شد، اما به گفته نویسنده آن به 
هیچ وجه به رمان وفادار نبوده اســت. طوری که 
حسینی زاد در گفت وگویی با رادیو نمایش عنوان 
کرده بود: »در این سریال شخصیت ها هیچ گونه 
همخوانی با شــخصیت های رمان »بیست زخم 
کاری« ندارند و مکان ها هم اصاًل ربطی ندارند و 
حال و هوای قصه هم به هر حال خیلی گسترده 
شــده و خط اصلی داســتان کنار گذاشته شده 
است.« قصه جنجال ها فقط مختص به کتاب نبود 
و حتی اخباری درباره توقیف سریال هم به گوش 
رســید. با این حال پخش »زخم کاری« با وجود 

تمام حواشی آن ادامه یافت.

یاغی
ســریال »یاغی« به کارگردانی محمد کارت که 
به تازگی ساخت و پخش آن شروع شده، سریالی 
اقتباس شده از رمان سالتو نوشته مهدی افروزمنش 
است. »ســالتو« رمانی اجتماعی با درونمایه های 
جنایی و معمایی اســت و حکایت از مردمی دارد 
که در گوشه تاریک شــهر زندگی می کنند. این 
رمان دومیــن رمان مهدی افروزمنش اســت که 
در زمستان 1395به همت نشر چشمه منتشر و 
تاکنون چند مرتبه تجدید چاپ شده است. یکی 
از شاخصه های این رمان در این است که نویسنده 
در آن هم به دغدغه های ورزشــکاران بااستعداد و 
محروم جامعه اشاره می کند و هم از قشر کم درآمد 
و محروم جامعه و هم از باندهای قاچاق مواد مخدر 
سخن به میان آورده است. به این شکل نویسنده 
توانسته ارتباط و تعادلی بین این 3موضوع برقرار و 
به این طریق هنر نویسندگی خود را به جامعه ادبی 
ایران ثابت کند. محمد کارت نیز که در ساخته قبلی 
خود یعنی »شنای پروانه« توانست موفق عمل کند 
و همه نگاه ها را به ســمت خود بکشاند با ساخت 
سریال یاغی هم که برگرفته از این رمان پر مخاطب 
است توانسته موفق عمل کند و این سریال تاکنون 

طرفداران بسیاری پیدا کرده است.

    شــما تاکنون کارهای زیادی را در 
کارنامه کاری خود دارید. سریال هایی 
مثل ســتایش 2و 3و پرستاران که 
حسابی هم موفق بوده اند. کدامیک 
از آثار و نقش هایــی که تاکنون بازی 
کرده اید بیشتر به دلتان نشسته است؟

مــن در انتخاب نقش هایم بســیار دقت می کنم. 
بنابراین همه سریال هایی که در آنها حضور یافته ام 
مورد عالقه ام هستند و نقش هایم را دوست دارم و 

همگی دلخواهم بوده اند.
    شــما در انتخاب نقش سختگیر 
هستید و حساســیت های زیادی 
دارید. بــا وجود ایــن از اینکه در 
ســریالی مانند ســتایش در نقش 
منفی و ضد قهرمان ظاهر شوید ابایی 
نداشتید. درباره این موضوع و دالیل 

انتخاب این نقش توضیح می دهید؟
از ابتدا می دانستم نقشی که می خواهم بازی کنم 
منفی است و چه شخصیتی دارد، اما از آن استقبال 
کردم چون کار من بازیگری است و اینکه عده ای 
بگویند فالن نقش چقدر بدجنس است تأثیری در 
انتخاب من ندارد. من سعی می کنم در هر نقشی 
که انتخاب می کنم و ظاهر می شــوم تمام توان و 
هنر بازیگری ام را نشــان دهم و تمایل دارم تا در 
نقش های متفاوت بازی کنم. تنهــا اضطرابم در 
انتخاب نقش پری ســیما هم همین موضوع بود. 
ستایش 1و 2با استقبال خوب مخاطبان مواجه بود 

و همین موضوع کار مرا سخت تر می کرد.
    چرا؟

چون اگر نمی توانستم نقشم را به خوبی ایفا کنم شاید 
به لحاظ حرفه ای دچار آسیب می شدم. با وجود این 
خوشبختانه در نقش پری سیما به خوبی ظاهر شدم 
و واکنش های مردم هم حکایت از این موفقیت دارد. 
حتی فصل سوم سریال نســبت به فصل اول و دوم 

خیلی بهتر شد و بیننده آن هم بیشتر بود.
    به نظر شــما بازی در نقش های 
منفی و ضد قهرمان سخت تر است 

یا نقش های مثبت و قهرمان داستان؟ 
شما عالقه دارید بیشــتر در کدام 

نقش، مثبت یا منفی، بازی کنید؟
قطعاً ایفای نقش های منفی به مراتب ســخت تر از 
نقش های مثبت اســت. نقش های منفی را دوست 
دارم، منظور من از منفی نقشی است که مثبت نباشد، 

چون برای من چالش و جای کار بیشتری دارد.
    در دوره اول پخش این مجموعه، 
واکنش مردم و دوستان به نقش در 
این سریال یعنی پری سیما چطور بود 
و معموالً با چه واکنش هایی روبه رو 

می شدید؟
بســیاری از مردم وقتی مرا در خیابان می دیدند 
در وهله اول برخورد خوبی نداشــتند. آنطور که 
شنیده ام حتی مخاطبان موقع دیدن »ستایش« 
به من بد و بیراه می گفتند و فحش هم می دادند. 
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در واقع تمام تالش خودم هم این بود که واقعاً این 
اتفاق بیفتد و چنین حسی را از نقش پری سیما به 
مخاطب منتقل کنم و در نتیجه این واکنش های 
مردم خوشحالم می کرد چون نشان می داد کارم 
را خوب انجام داده ام و از ســوی کارگردان، آقای 
سعید سلطانی به درستی هدایت شــده ام. واقعاً 
خستگی ام درآمد وقتی دیدم مردم آنقدر نقش مرا 

باور کرده اند که به من فحش می دهند!
    سریال ستایش در 3فصل ساخته 
شــد و مخاطبان هم از آن استقبال 
کردند. به نظر شــما اگر این سریال 
ادامه پیدا کند و مجموعه جدیدی 
از آن ساخته شــود، این موفقیت 

ادامه دار خواهد بود؟
حقیقت امر اینکه فکر می کنم ادامه دادن چنین 

سریال هایی دیگر معنا ندارد.
    از چه نظر؟

چون تکلیف تمام کاراکترها مشخص شده است. 
اینگونه ادامه دادن ســریال ها از نظر من بیشــتر 
اذیت کردن مخاطبان اســت. همانطور که گفتم 
پرونده تمام بازیگران سریال »ستایش« در فصل 

سوم مشخص شد و دیگر جذابیتی برای مخاطب 
ندارند کــه بخواهد ادامه آن را دنبــال کند، مگر 
اینکه یک ســریالی دیگر با یک قصه و داســتان 
مجزا ساخته شــود. در غیراین صورت ادامه دادن 
سریال مانند 3فصل گذشــته موفقیتی به دنبال 
نخواهد داشت، چون شخصیت های داستان دیگر 
جذابیتی برای مردم و مخاطــب ندارند و به نظرم 
حرف تازه و نگفتــه ای باقی نمانده اســت. ادامه 
و در واقع کــش دادن داســتان و کاراکترهایش 
کار اشتباهی اســت. در یک جمله پرونده سریال 
ســتایش و تمام کاراکترهای داستانش در فصل 

سوم بسته شد.
    شما تجربه کار کردن در هر دو را 
دارید، تلویزیون یا سینما؛ کدامیک 

را بیشتر می پسندید؟
البته در وهله نخســت این خوب و قوی بودن کار 
است که اهمیت دارد و به نظرم اینکه برنامه برای 

تلویزیون باشد یا سینما تفاوت چندانی ندارد.
    باالخره هر کسی اولویتی دارد یا با 
یکی از آنها راحت تر ارتباط می گیرد، 

اینطور نیست؟
از این منظر در مجموع همیشــه تلویزیون برایم 

اولویت دارد و انتخاب اول من است.
    چرا؟

چون کارم را از تلویزیون شــروع کــرده ام و البته 
مخاطبان تلویزیون هم بیشــتر از سینماســت. 
همچنیــن در متن هایی کــه از تلویزیون به من 
می رسد، حق انتخاب بیشــتری دارم. در سینما 
خیلی پیشنهادهای عجیبی به من نشده و خودم 
هم هیچ وقت نخواســتم به آن شکل وارد سینما 
شوم. یا وارد سینما نمی شــوم یا اگر بخواهم وارد 
شوم، سعی می کنم کاری که انتخاب می کنم خوب 
و قوی باشد و مثل خیلی از بازیگرهای دیگر نباشم 

که هر پیشنهادی را برای بازی قبول می کنند.
    در جایی خواندم که گفته بودید 
به صورت اتفاقی وارد دنیای بازیگری 

شده اید. این موضوع درست است و 
اگر زمان به عقب برگردد باز هم وارد 

این حرفه می شوید؟
بله، من به صورت اتفاقی وارد دنیای بازیگری شدم.

    یعنی عالقه ای ندارید؟
البته عالقه ام به این حرفــه اتفاقی نبود و از همان 
دوران کودکی همیشه عشق بازیگری و فیلم بودم 
و قبل از ورود به دنیــای بازیگری هم این عالقه با 
من بود. اگر به گذشته بازگردم قطعاً دوباره همین 
مسیر را خواهم پیمود و به طور حتم بازیگر می شوم. 
اگرچه خانواده ام نیز در ابتدا با این موضوع مخالف 
بودند. به خوبی به یاد دارم که در مقطع راهنمایی 
اجرای برنامه نیمرخ به من پیشنهاد شد اما به دلیل 
مخالفت خانواده حضورم در این برنامه منتفی شد.

    در بازیگــری بــه آن چیزی که 
انتظارش را داشــته اید رسیده اید؟ 
نقش یا فیلمی و ســریالی هست که 

دوست داشته اید در آن بازی کنید؟
خب هر کار خوبی که تولید می شود تمام بازیگران 
قطعاً عالقه مند هستند تا در آن بازی کنند و حضور 
داشته باشــند. من تمام کارهای خوبی که تولید 
شده را می پسندم؛ به عنوان مثال سریال »یاغی« 
را که دیدم به آقای کارت و آقای شادمان پیام دادم 
و گفتم که دیدن این مجموعه چه حس خوبی به 
من مخاطب می دهد و به آنها صادقانه »خســته 
نباشید« گفتم. البته این را بگویم که اصاًل حسادت 

نمی کنم و فقط کارهای خوب را دوست دارم.
    هم اکنون چه کاری در دست اجرا 

دارید؟
بــرای شــبکه نمایش خانگــی مشــغول بازی 
در یک ســریال هســتم اما بــا توجه بــه اینکه 
تولیدکنندگان برنامه هنوز خبری درباره این کار 
اعالم نکرده اند من هم اجازه اعالم کردن نام آن و 

توضیح دادن درباره این اثر را ندارم.
    شــما در کنار بازیگری زندگی 
خانوادگی و شــخصی موفقی هم 
دارید. برایمــان از جایگاه و اهمیت 

خانواده از دیدگاه خودتان بگویید...
خب بــه اعتقاد مــن خانــواده از اهمیت خاصی 
برخوردار است. در بازیگری برای اینکه بتوان موفق 
بود باید حال دل آدم خوب باشــد و به اعتقاد من 
این حال خوب به دســت نمی آید مگر تحت تأثیر 
یک خانواده خوب. من برای همسر و فرزندم بسیار 
اهمیت قائل هستم و خدا را شکر همسرم هم بسیار 
با من همراه و همدل است. حتی در همین سریال 
»ستایش« هم فرزندم را سر صحنه فیلمبرداری 
می بردم و خوشبختانه عوامل فیلم هم با من نهایت 

همکاری را داشتند.
    به عنوان یک بازیگر چقدر به نظر 

و قضاوت مخاطب اهمیت می دهید؟
نظر مخاطب برایم از اهمیت خاصی برخوردار است 
چون ما تمام نقش ها را برای مردم و به عشق آنها 
بازی می کنیم. البته این را بگویم که فضای مجازی 
را خیلی جدی نمی گیرم، به دلیل اینکه نمی دانم 
در پس پرده آن چه خبر است و در آنجا با چه نوع 
مخاطبی روبه رو هستیم اما در مجموع همیشه نقد 

و نظرات سازنده را می پذیرم.

سعیده مرادی

گفت وگو با فریبا نادری، بازیگر نام آشنای سینما و تلویزیون به بهانه بازپخش »ستایش«

 ایفای نقش های منفی 
به مراتب سخت تر از نقش های 
مثبت است. نقش های منفی 
را دوست دارم، منظور من از 
منفی نقشی است که مثبت 
نباشد، چون برای من چالش و 
جای کار بیشتری دارد

نام کتاب:

جاده جنگ
نویسنده کتاب:

منصور انوری
کارگردان:

مسعود 
جعفری جوزانی

1369

نام کتاب:
قصه های مجید

نویسنده کتاب:
هوشنگ 

مرادی کرمانی
کارگردان:

کیومرث پوراحمد

1369

نام کتاب:

بیست زخم کاری
نویسنده کتاب:

محمود حسینی زاد
کارگردان:

محمدحسین 
مهدویان

1400

نام کتاب:

سالتو
نویسنده کتاب:

مهدی افروزمنش
کارگردان:

محمد کارت

1401


