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رفتار و بازی اش شــباهت زیادی به پدر دارد و با نگاهی به 
تیتراژ سریال به ســادگی می توان فهمید که پوریا، فرزند 
استاد خسرو شکیبایی است، اما در خالل تماشای سریال »برف بی صدا می بارد« 
آنقدر خوب و باورپذیر نقش »حبیب« داســتان را بازی کرده است که بیننده و 
مخاطب پوریا شکیبایی را فراموش می کند و محو شخصیت منفی داستان می شود. 
این نخستین کار شکیبایی پسر در تلویزیون است و خودش می گوید یدک کشیدن 
نام بزرگ پدر کار را برایش سخت کرده است؛ چون هم نمی خواهد خدشه ای به نام 
و اعتبار او وارد کند و هم می خواهد که در بازیگری از زیر سایه پدر خارج شود و 
خود مستقل  خویش را عرضه و نمایان کند؛ موضوعی که به نظر می رسد دست کم 
در نخستین کارش موفق شده به آن دست پیدا کند. به بهانه پخش سری جدید و 
مجموعه دوم سریال »برف بی صدا می بارد« گفت وگوی روز هفتم با پوریا شکیبایی 

را پیش رو دارید.
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2هفته پیش در ویژه نامه 
روز هفتم مقاله ای خواندم 
کــه هــم بســیار آن را 
پسندیدم، و هم جرقه ای 
شــد تا این یادداشت را 
بنویسم. مقاله درباره این 
بود که چــرا فرزندان ما 
اینقدر نازپرورده می شوند 
و اساســاً ما چه نقشی در 
این میانه داریــم و چقدر این نقشــی که داریم 
و این افراطی گــری ما در ایــن زمینه باعث چه 

آسیب هایی به فرزندان ما می شود.
من به دلیل نوع شغلی که دارم، باید با کارآفرینان 
زیــادی مصاحبه کنــم تــا بتوانــم بیوگرافی 
و زندگی نوشــت های آنها را منتشــر کنم. تا به 
حال چندصد نمونه از این کتاب ها را نیز منتشر 
کرده ایم و به نظرم اینقدر تجربه و فراوانی داشته 
باشــم که بتوانم چنین بحثــی را مطرح کنم. 
حقیقت امر شــاید در قــدم اول، اینکه یک فرد 
کارآفرین و موفق از چــه خانواده ای بیرون آمده 
باشــد مهم نباشــد؛ چرا که من کارآفرین های 
مختلفــی را دیده ام کــه از خانواده های متمول 
و مرفهــی بیــرون آمده اند و به جاهــای خوبی 
رســیده اند. اما نکته اینجاســت که غالب آنها از 
خانواده هایی معمولی و حتی زیر سطح معمولی 
بیرون آمده انــد. در واقع با اینکــه غالباً پدران و 
مادران دلسوزی داشــته اند یا حتی در مواردی 
والدین خود را در کودکی از دست داده اند، عموماً 
شرایط کودکی مناســبی نداشــته اند. به واقع 
شرایط ســختی را تحمل کرده اند، ولی با وجود 
این شرایط سخت، رشد خودشان را شروع کرده 
و به موقعیت ها و جایگاه های مناسبی رسیده اند. 
در واقع شاید بشود گفت که دلیل موفقیت آنها، 
آشــنایی زودهنگام با واقعیت های زندگی بوده 
است. به قولی، گاهی الزم است که واقعیت سیلی 
محکمی به تو بزند تا متوجه شــوی که وســط 
بازی هستی؛ اگر اشــتباه نکنم باید این جمله از 
تایسون یا یکی از ورزشــکاران بزرگ باشد. در 
نهایت اینکه این افراد، از همان کودکی و نوجوانی 
سیلی محکم واقعیت را دریافت کرده اند و متوجه 
شده اند که زندگی با کســی شوخی ندارد و باید 
جدی باشــند و گاهی یک اشتباه، می تواند همه 
چی را تمام کنــد. چنین نگاهــی باعث ایجاد 
جدیتی در زندگی می شــود که نهایتش، همین 

موفقیت هایی است که به دست می آورند.
البته گاهی باید به پدرهــا و مادرها هم حق داد 
که دنبال این باشــند تا فرزندان شــان در رفاه 
حداکثری زندگــی کنند. طبق چیــزی که در 
همان مقاله هفته گذشــته از قول روانشــناس 
مطرح شده بود، گاهی عقده های حقارتی که در 
کودکی های والدین وجود داشته، باعث می شود 
تا آنها اقدام به چنین کاری کنند و دل شان نیاید 
که فرزندان شان شــرایط سختی را تجربه کنند. 
اما باز هم حقیقتــی که من بارهــا و بارها آن را 
دیده و تجربه کرده ام، این اصــل را به ما منتقل 
می کند که گاهی بــرای اوج گرفتــن، بادهای 
مخالف هم الزم است و اگر همیشه قرار باشد که 
یک بزرگراه را بدون هیچ پیچ و مانع و نکته خاصی 
طی کنیم، چه بسا اینقدر بدعادت شویم که در 
مواقع اضطرار، از پس یک کنترل ساده اتومبیل 

هم برنیاییم و نتوانیم یک ترمز ساده هم بکنیم.
همین هفته پیش خدمت یکــی از کارآفرینان 
بزرگ کشــورمان رســیده بــودم و داشــتیم 
مصاحبه ای بــرای کتاب بیوگرافــی اش تنظیم 
می کردیم که به نکته جالبی اشــاره کرد. او که 
کارخانه دار بزرگی اســت، می گویــد فرزندم به 
کارخانه مــی رود و به کارگران کارخانه، ســعی 
می کند جنس هایی را بفروشد. به طنز می گفت 
که بعضــی از کارمندان می گویند فرزند شــما، 
دارد خودکارهای خــود کارخانه و خــود ما را 
به خود ما می فروشــد. نظر این کارآفرین چنین 
اســت که فرزنــدش از همین کودکــی، طعم 
سود و کاســبی را بچشــد؛ چرا که معتقد است 
ســودبردن موتورمحرکه بخش بزرگی از همین 
کسب وکارهاست. ضمن اینکه باعث قوی تر شدن 

شخصیت بچه ها هم می شود.
متأسفانه باید اقرار کنم که بخش بزرگی از جوانان 
ما، حتی وقتی از دانشگاه خارج می شوند هنوز به 
بلوغ اقتصادی و کسب وکار و حرفه ای نرسیده اند؛ 
درحالی که چنیــن اتفاقاتی بایــد از کودکی و 
نوجوانی در آنها می افتاد. یادتان اگر مانده باشد 
در ایام مدرسه ما در دهه های 60 و 70، ایده هایی 
مثل طرح کاد وجود داشت که یک روز در هفته، 
باید بچه ها به جایی می رفتنــد و کار می کردند. 
همین ایده، خدا می داند باعث شد تا چقدر از این 
بچه ها عالئق خودشــان را پیدا کنند و در آینده 
بتوانند به جاهای خوبی برسند و سریع جذب بازار 
کار بشوند. امروزه هم چنین کارها و ایده هایی دور 
از دسترس نیســتند. همین که دست بچه های 
خود را بگیرید و آنها را بــه کارخانه ها و مغازه ها 
و مراکز مختلف کســب وکار ببریــد و از نزدیک 
آشنای شان کنید، می تواند جرقه های زیادی را 

در ذهن شان ایجاد کند.
حقیقت این اســت کــه همه ما دوســت داریم 
فرزندانمان در بهترین موقعیت ممکن باشــند؛ 
اما باید دقت داشته باشــیم که بهترین موقعیت 
ممکــن، الزاماً به معنــای مرفه تریــن وضعیت 
ممکن نیست. بحث اصلی اینجاست که آنها در 
موقعیتی باشــند که به بلــوغ اجتماعی الزم در 
حوزه کسب وکار و اقتصاد و هوش مالی و دودوتا 
چهارتای اقتصادی رســیده باشــند؛ طوری که 
بتوانند یک خانواده را به طور کامل مدیریت کنند. 
این اتفاقی اســت که نزد بیشتر جوانان ما خیلی 
دیر می افتــد. در واقع آنها دچار بلوغ دیررســی 
اقتصادی و هوش مالی هســتند و همین، باعث 
می شود تا در حوزه اســتقالل در زندگی و دیگر 
تبعات ناشی از این استقالل، دچار مشکل شوند. 
بهتر نیست از همین امروز برای آینده آنها نگران 

باشیم و کمی عقالنی تر فکر کنیم؟

    »برف بی صدا می بارد« نخستین 
سریالی است که در آن به ایفای نقش 
پرداخته اید. چطور شد که در این 
سریال ایفای نقش کردید و چرا تا 
پیش از آن شما را در سریال دیگری 

ندیده ایم؟
خب راستش را بخواهید من چند سال است که 
به ایران برگشته ام و قبل از این در جای دیگری 

زندگی می کردم.
    در این میان مســیر هنری شما 

برای بازیگر شدن چطور طی شد؟
وقتی به ایران آمدم کارم را با تئاتر شروع کردم، 
البته قبل از این سریال در یک فیلم کوتاه و یک 
فیلم بلند هم بازی کرده بــودم. دلیل اینکه چرا 
برف آهسته می بارد نخستین سریال من است هم 
باید بگویم که تا قبل از این برای بازی در سریال 
آن چیزی که باید و شــاید و داستان و نقشی که 
دوست داشته باشــم به من پیشنهاد نشده بود و 
برف بی صدا می بارد، نخستین پیشنهادی بود که 

واقعاً آن را پسندیدم.
    چه چیــزی باعث شــد تا این 
پیشنهاد مورد پســند شما واقع 

شود؟
 داستانش را خیلی دوست داشــتم. کارگردان، 
عوامل و نقشم در ســریال را دوست داشتم و در 
نهایت هم وقتی تمام تکه های پازل کنار هم قرار 

گرفت نخستین سریالم را بازی کردم که تبدیل 
به تجربه ای خوشایند برایم شد.

    با توجه به سختگیری ای که در 
انتخاب کار دارید چطور شد که بازی 
در نقش حبیب را پذیرفتید و این 
شــخصیت چه ویژگی و جذابیتی 

برای شما داشت؟
آقای آذربایجانی و دستیارشــان آقای سلیمانی 
از مــن برای بــازی در نقش »حبیــب« دعوت 
کردنــد و از ابتدا مــرا برای این نقــش انتخاب 
کرده بودند. وقتی درباره داستان سریال و نقش 
حبیب توضیح دادند، یک ســری از اتفاقاتی که 
در زندگی »حبیب« افتاده بــود، ابعادی که در 
زندگی اش وجود داشت و به پدرش برمی گشت 
همذات پنداری کــردم و اینطور شــد که نقش 
حبیب را پذیرفتم و آن را بــازی کردم. کاراکتر 
»حبیــب« به نظرم خیلــی جذاب اســت. این 
شــخصیت آنقدر ابعــاد پیچیــده، متفاوت و 
درخشانی دارد که قابل وصف نیست. »حبیب« 
شخصیتی است که توانایی انجام دادن هر کاری 
چه مثبت چه منفــی را دارد و ایــن موضوع در 

سریال بسیار درخشان است.
    طبیعی است هر بازیگری برای 
ایفای نقش های خود فراز و فرودهای 
مختلفی را باید تجربه کند تا بتواند 
نقش را از آن خود کرده و به خوبی 

ایفا کند. شــما برای بازی در نقش 
»حبیب« با چالش خاصی هم مواجه 

بودید؟
بله، خب بازی در نقش »حبیب« واقعاً سخت بود 
و حتماً مخاطبان هم با دیدن این سریال به خوبی 
متوجه این موضوع شده اند که بازی در این نقش 

چقدر می تواند دشوار و پیچیده باشد.
    همکاری با آقای آذربایجانی در 

این کار چطور بود؟
کار با آقای آذربایجانی به شــدت عالی اســت و 
هیچ ارتباطــی هم به اینکه من تازه کار هســتم 
ندارد. من در سینما بزرگ شده ام و در زندگی ام 
کارگردان های بسیاری را دیده ام و با این موضوع 
و مقوله بیگانه نیستم. آقای آذربایجانی به عنوان 
یک کارگردان فردی کاربلد هستند که می دانند 
باید چه کار کنند و نتیجه این را هم داریم به خوبی 
در این سریال می بینیم. مردم و مخاطبان از دیدن 
سریال راضی هســتند و پیام های مثبت زیادی 
برای من می فرســتند. یک ســادگی خاصی در 
»برف بی صدا می بارد« وجــود دارد که در کمتر 
کاری می توان آن را پیدا کرد و این ویژگی خیلی 

جای نقد و بررسی دارد.
    شــما با یک نقــش منفی کار 
خودتان را در تلویزیون شــروع 
کردید. شاید ترجیح برخی بازیگران 

جای اینکه دنبال این باشم 
که در کادر تلویزیون دیده 
شوم، دنبال این بودم که 
بروم و در تئاتر کار کنم. این 
خط مشی و رویه ای بود که 
پدرم برای من تعیین کرده بود 
که اگر زمانی خواستی کار 
بازیگری انجام بدهی، اول 
باید از تئاتر شروع کنی

بر این نباشــد که زیاد با نقش های 
منفی شناخته شــوند یا دست کم 
شروع کارشــان با نقش های منفی 
باشد. انتخاب نقش حبیب به عنوان 
یک کاراکتر منفی برای شــروع 
سخت نبود و آیا نگران مسیر آینده 

بازیگری تان نبودید؟
به نظر من کار یــک بازیگر ایفای نقش اســت و 
فرقی نمی کند که آن نقش مثبت باشد یا منفی. 
یک بازیگر بــا صفات مختلف یــک نقش تغییر 
می کند و باید در آن نقش فرو بــرود. من تصور 
نمی کنم که هیچ بازیگر حرفه ای باشد که برایش 
اهمیت داشته باشد نقشی که می خواهد بازی کند 
مثبت یا منفی است یا چه ویژگی ها و خصوصیات 
اخالقی دارد. البتــه ناگفته نمانــد برای چنین 
شروعی و نقشی که انتخاب کردم اضطراب بسیار 

زیادی داشتم.
    چرا اضطراب؟ 

چون هم اینکه کار اولم بــود و باید خیلی خوب 
بــازی می کــردم تا بــه دل مخاطب بنشــیند 
و همچنین به نوعی باید به عنوان پســر خســرو 
شکیبایی آبروی پدر را نیز حفظ می کردم و این 
موضوع کار را برای من سخت تر هم می کرد، اما 
خدا را شکر توانســتم بر ترس هایم غلبه کنم و تا 

آنجا که در توانم بود به خوبی ایفای نقش کردم.
    شما خواسته ناخواسته باالخره 
در خانواده ای هنرمنــد و به قول 
خودتان زیر سایه نامی بزرگ رشد 
کرده اید. جدا از این واقعیتی که همه 
ما می دانیم، چه عاملی باعث ورود 
شما به دنیای بازیگری شد؛ عالقه یا 

تأثیر و الگو برداری از پدر؟
خب من به بازیگری بســیار عالقه مند بودم، اما 
اعتماد به نفس کافی بــرای ورود به این حرفه را 
نداشتم. واقعیت این است که برای بازیگر شدن 

هیچ وقت از پدر تأثیر نگرفتم.
    پذیــرش چنیــن ادعایی کمی 
می تواند ســخت باشــد، اینطور 

نیست؟
ببینید، ورود به دنیای بازیگری برای من بســیار 
ناگهانی بود و پای آن ایســتادم. هیچ کس به من 
نگفت که فالن کار برای تو هســت یا چون پسر 

خسرو شکیبایی هستی بیا در این فیلم و سریال 
بازی کن. بســیاری از بازیگران با پیشنهادهای 
زیادی مواجه می شــوند و بعد انتخاب می کنند، 
اما من زمانی با پیشــنهاد بازی در سریال »برف 
بی صدا می بارد« مواجه شدم که بیکار بودم و هیچ 
پیشنهاد دیگری برای کار نداشتم. تنها تالش و 
عالقه ام این بود که پا به دنیای بازیگری گذاشته ام 
و بعد از این هم تمام تالشم را می کنم که در کارم 

پیشرفت داشته باشم.
    چقدر روی نقش هایی که به شما 
پیشنهاد می شود حساسیت دارید؟

من یک اسمی را یدک می کشــم و تا جایی که 
می شــود باید آبروداری کنم. در واقع وسواســم 
بیشتر از اینجا می آید. تا جایی که بتوانم از این اسم 
پاسداری خواهم کرد تا ببینیم خدا چه می خواهد.
    برای اینکه از سایه پدر دور شوید 
و راه خودتان را بروید چه راهکار و 

برنامه ای دارید؟
به جای اینکه دنبال این باشم که در کادر تلویزیون 
دیده شوم، دنبال این بودم که بروم و در تئاتر کار 
کنم. این خط مشــی و رویه ای بود که پدرم برای 
من تعیین کرده بود که اگر زمانی خواســتی کار 
بازیگری انجــام بدهی، اول باید از تئاتر شــروع 
کنی. از طرفی هم تمام تالشم این بوده تا جایی 
که عقلم می رسد راه را درست پیش بروم و حرص 
و طمع دیده شدن نداشته باشم. خیلی جاها قبل 
از هر تصمیم گیری با خودم گفتم، پدر همیشــه 
به من می گفتند »محبوب« باش به جای اینکه 

»معروف« باشی!
     برای طی مسیر هنری خودتان 
در آینده، از بین تمرکز بر مدیوم ها و 
قالب های تئاتر، سینما و تلویزیون، 
کدامیک را بیشتر ترجیح می دهید؟

اگر به لحاظ جایــگاه بخواهم صحبت کنم، تئاتر 
به دلیل اهمیت و ارزشی که برایم دارد، جایگاه اول 
را در انتخاب هایم به خود اختصاص می دهد؛ چرا که 
هم اصول حرفه ای کار این را اقتضا می کند و هم به 
نوعی توصیه پدرم نیز بوده. بین تلویزیون و سینما 
هم که تفاوت خاصی نمی بینم، برای هر دو به شدت 
ارزش زیادی قائل هســتم. در وهله نخست مهم 
نقشی است که ایفا می کنم و کسانی که با آنها کار 

می کنم، نه اینکه در کدام رسانه و مدیوم هستم.

همایون 
شجریان
خواننده

 فرزند 
محمدرضا شجریان

بزرگان موسیقی زیادی بوده اند 
که فرزندان شان را نیز خواسته 
یا ناخواسته، در مسیر هنری 
پدرانشان دیده ایم. اما بدون 
شــک یکی از درخشان ترین 
نام ها را در عرصه هنری امروز، 
باید همایون شجریان بدانیم؛ با 
صدایی درخشان و شخصیتی 
که ما را به یاد پدرش می اندازد. 
او کنســرت های دنبالــه دار 
زیادی را هم به تازگی پشت سر 
گذاشته و جزو صداهای جوان و 
آتیه دار آواز سنتی ایران است.

مجید انتظامی
آهنگساز

 فرزند 
عزت هللا انتظامی

موفق تریــن  از  یکــی 
موزیسین های ایرانی که خود 
یک هنرمندزاده اســت را باید 
مجید انتظامی بدانیــم. او را 
البته بیشتر به موسیقی فیلم 
و آثار مانــدگاری چون »بوی 
پیراهن یوســف« و »از کرخه 
تا راین« و... می شناســیم و تا 
به حال 4سیمرغ بلورین برای 
فیلم هایی که آهنگسازی کرده 
از فیلم فجر گرفته است. او حتی 
جزو چهره های ماندگار عرصه 

هنر هم انتخاب شده است.

نادر مشایخی
موزیسین

 فرزند 
جمشید مشایخی

نادر مشــایخی نیز کارش را از 
ابتدای دهه 80شمسی شروع 
کرده و آهنگساز و رهبر ارکستر 
محسوب می شود. او بعد از پایان 
تحصیالت، به هنرستان عالی 
موســیقی رفته و سپس راهی 
دانشگاه موسیقی وین اتریش 
شده و رشــته آهنگسازی، 
رهبری و موسیقی الکترونیک 
را دنبال کرد و بــا رتبه ممتاز 
هم دانشگاه را تمام کرد. او نیز 
جزو هنرمندزادگانی است که 
توانست به خوبی نام پدر را بلند 
نگاه دارد و بــرای خودش نیز 

نامی بزرگ دست و پا کند.

لیلی رشیدی
بازیگر

فرزند داوود رشیدی

ایــن فارغ التحصیل مترجمی 
زبان فرانسه، حاال جزو بازیگران 
شناخته شــده ایرانی است که 
از ابتدا دهه 60شمسی، کارش 
را شروع کرده. او فرزند داوود 
رشیدی و احترام برومند است. 
اوج شــهرت را هم با مجموعه 
تلویزیونــی »قصه های تابه تا« 
تجربه کرد و تا به امروز در کار 
بازیگری و هنری اش استمرار 
داشته است. جالب اینکه فعالیت 
اصلی خود را با »دلشدگان« علی 
حاتمی شروع کرده؛ وقتی که 

18سال داشته است.

ایرج نوذری
بازیگر و مجری
فرزند منوچهر نوذری

ایرج نوذری نیز تحت تأثیر پدر، 
البته کارهای اجرای مختلفی را 
عهده دار بوده است، اما چیزی 
که از او بیشتر در یادها مانده، 
ایفای نقش هایی است که انجام 
داده است؛ جایی که در آن، با 
سریال »مســافری از هند« به 
اوج شهرت رسید و توانست به 
نوعی نام خودش را از زیر سایه 
سنگین پدری که همه به نیکی و 
بزرگی از او یاد می کردند، خارج 
سازد و برای خودش اعتباری 

مستقل بسازد.

سعیده مرادی

با پوریا شکیبایی که نخستین تجربه بازیگری جدی خودش را در »برف بی صدا می بارد«  تجربه کرده است

رضا یادگاری

 کارآفرین 
و مدرس کارآفرینی


