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»پرویز فالحی پور« چند دهه است که با فیلم ها و سریال های 
مختلف ازجمله شب دهم و مرد هزار چهره و دلنوازان مهمان 
خانه ایرانی ها بوده است؛ بازیگری که با حضور در هر 3فصل شهرزاد، به چهره  ای 
ماندگارتر و خاص تر در حافظه سینمایی مردم ما هم تبدیل شد. سریال بی نشان 
تازه ترین کار این بازیگر با تجربه به حساب می آید که این روزها از تلویزیون درحال 
پخش است. به همین بهانه سراغ یاور سریال »پهلوانان نمی میرند« و شهاب الدین 
»بی نشان« رفتیم و با او به گفت وگو نشستیم؛ بازیگری که برای ما از نقش خاص 

خود در این سریال می گوید و از این روزهایش.

راهنما 

در عمرم نقش خبرنگار را بازی نکرده بودم!

این اختالل رایج 
بین کودکان

سینماهای چندبعدی هم 
جای داستان را نمی گیرند

هنوز خودم را 
معلم می دانم

 بیش فعالی کودکان چه نشانه هایی دارد و چگونه 
کنترل و درمان می شود؟

محمدعلی رکنی، نویسنده ای که معتقد است مخاطب 
با داستان به جهانی خیالی پرواز می کند

با جواد محتشمیان؛ از فعالیت در دانشگاه صنعتی شریف 
تا مربیگری و گزارشگری

101215
مهمانی بی پایان 

تله تئاترهای چشم نواز

نمایش  »نامه های عاشــقانه از خاورمیانه« فیلم 
تئاتری به کارگردانی »کیومرث مرادی« است که 
در 2مرحله، یک بار در ســال ۱۳۹۵ با بازی هانیه 
توسلی، طناز طباطبایی و پانته آ پناهی ها و بار دیگر 
در سال ۱۳۹۶ با بازی هانا کامکار، آزاده صمدی و 
پانته آ پناهی ها روی صحنــه رفت. هردو مرحله 
این تئاتر با استقبال خوب تماشاگران روبه رو شد 
 و همچنین اجرای ســال۱۳۹۶ نامزد کاندیدای 
بهترین موســیقی ســی و پنجمین جشــنواره 
بین المللی تئاتر فجر بــا هنرآفرینی هانا کامکار 
به عنوان طراح موســیقی و آذرنوش خدامی، تارا 
موسویان، مهرنام رستگاری، سحر عباسی و بهناز 
بلوکی به عنوان گروه موسیقی زنده شد. نمایشنامه 
این تئاتر حاصل قلم مشــترک کیومرث مرادی، 
پوریا آذربایجانی و محمد مساوات بوده و درباره 

داستان زندگی پرفراز و نشیب ۳زن است.

»ایوانف« تئاتری نوشــته آنتــوان چخوف و به 
کارگردانی امیررضا کوهســتانی است که در آن 
حسن معجونی، سعید چنگیزیان، رضا بهبودی، 
نگار جواهریــان و مهین صدری بــه هنرمندی 
پرداخته اند. این نمایش 2اجرا در سال های ۱۳۹۰ 
و ۱۳۹۵ داشــته که با اســتقبال خوبی روبه رو 
شــد. »ایوانف« یکی از ۵نمایشنامه بلند چخوف 
محسوب می شود و امیررضا کوهستانی متن آن را 
به نمایشی امروزی با مختصات زندگی در جامعه 
معاصر تبدیل کرده اســت. یکــی از ویژگی های 
مثبت این اثر نمایشی، بازی های باورپذیر بازیگران 
خصوصاً »حسن معجونی« در نقش ایوانف است. 
ایوانف فردی اهل مطالعه است و آشنایی محدودی 
با ادبیات و فلســفه دارد که در تصــور خویش با 
نگاهی انتقادی هذیان گویی های آشفته خود را 
نزدیک به احواالت هملت می بیند. این نمایش در 
سال۱۳۹۱ توانست جایزه بهترین نمایش سال را 

دریافت کند.

فیلم تئاتر »دیوار چهارم« به کارگردانی امیررضا 
کوهســتانی در ســال۱۳۹۱ عرضه شــد. این 
فیلم تئاتر با بازی رامبد جــوان و نگار جواهریان، 
برداشــت آزادی از نمایش »انگلستان« اثر »تیم 
کراوچ« است. داستان نمایش دیوار چهارم، از یک 
سکوت طوالنی داخل گالری اکو شروع می شود. 
دیوار چهارم داســتان یک زوج آلمانی - ایرانی 
است. مرد آلمانی تبار نمایشــگاه گردان است و 
زن ایرانــی در انتظار قلبی که احتمــاالً از ایران 
برسد. تمام نمایش لحظه های بازی بازیگران در 
کنار تماشــاچیان در فضایی کاماًل رئال و بدون 
دکور و حتی تمهیدات نوری اســت. تماشاگران 
تا پایان نمایش همراه بازیگران مسیر بازی را طی 
می کنند. از مهم ترین ویژگی های تئاتر کوهستانی 
تجربه های او روی صدا و دیالوگ اســت. او زبانی 
ســاده و معاصر را برای نمایشنامه هایش انتخاب 
می کند و اعتقادی به زبان استعاره  مند و نمادین 

ندارد.
 

»جنایت و مکافات«، تئاتری به کارگردانی ایمان 
افشاریان است که در ســال ۱۳۹۴ روی صحنه 
رفت و به نمایش درآمد. تئاتر »جنایت و مکافات« 
اقتباسی اســت از رمان جذاب جنایت و مکافات 
فئودور داستایوفسکی که رویدادها، شخصیت ها، 
نشانه ها و مفاهیم آن از زاویه دید راسکولنیکوف 
بیان می شــوند. در این تئاتــر بازیگرانی مانند 
مهدی پاکدل، مجید آقا کریمی، محمد پویا، زهرا 
سعیدی، سوده شرحی، الهام شکیب، عطا عمرانی، 
الدن کامیاب و ســپهر گودرزی بــه هنرمندی 
پرداخته انــد. در تئاتر »جنایــت و مکافات« که 
می تــوان آن را جزو تئاترهای دیدنــی قرار داد، 
»مهدی پاکدل« شــخصیت »راسکولنیکوف« 
را بازی می کند. این تئاتر توانست نامزد ۶جایزه 
از ســی و چهارمین جشــنواره بین المللی فجر و 
همچنین عنــوان بهتریــن کارگردانی، بهترین 
بازیگر زن و همچنین بهتریــن طراحی گریم را 

از آن خود کند.
 

»بــاغ آلبالو« نمایشــی کمدی جذاب نوشــته 
آنتوان چخوف اســت که به کارگردانی حســن 
معجونــی در فروردین و اردیبهشــت۱۳۹2 در 
تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت. این نمایش 
ماجرای مادام رانوســکایا را روایــت می کند که 
بعد از ۵ســال دوری از وطن به خانه و باغ پدری 
بازمی گردد و متوجه می شود که باغ آلبالوی شان 
قرار است به خاطر بدهی بانکی به حراج گذاشته 
شود. نمایشــنامه »باغ آلبالو« آخرین اثر آنتوان 
چخوف اســت که در ســال۱۹۰۳ نوشته شده 
و در ســال۱۹۰۴ برای اولین بار در تئاتر هنری 
مســکو به کارگردانی استانیسالوســکی روی 
صحنه رفته است. در نمایش باغ آلبالو بازیگرانی 
چون لیلی رشــیدی، هما روستا، کاظم سیاحی، 
مهدی کوشکی، رضا بهبودی، به آفرید غفاریان، 
 اشکان جنابی، ســعید چنگیزیان، سارا افشار و 

هوتن شکیبا   به نقش آفرینی پرداخته اند.

»مردی برای تمام فصول« نمایشــی اســت به 
کارگردانی بهمن فرمان آرا که در ســال ۱۳۹۳ 
فیلم آن عرضه شده است. داستان این تئاتر درباره 
مردی به نام »توماس مور« اســت که در مقابل 
پادشاه هنری هشــتم قرار گرفته، هنری هشتم 
می خواهد برخالف قانون کلیســا همسر خود را 
طالق دهد و دوباره ازدواج کند. تقابل پادشــاه 
یک دنده با کلیسا و قوانینش نیازمند یک قربانی 
است و قربانی کسی نیست جز مشاور پادشاه، سر 
توماس مور. پادشاه اصرار دارد با توجه به صداقت 
و اعتباری که ســر توماس مور میان مردم دارد، 
وی ازدواجش را تأیید کند تا نیازی به تأیید پاپ 
نداشته باشد. در این نمایش بازیگرانی چون رضا 
کیانیان، سیامک صفری، سهیال رضوی، فرزین 
صابونی، هدایت هاشــمی، احمد ســاعتچیان، 
امیررضا دالوری، بهناز جعفری و بهمن فرمان آرا 

به ایفای نقش پرداخته اند.

    به تازگی ســریال »بی نشان« از 
شبکه 3 سیما به روی آنتن رفته است 
که شما در آن نقش یک خبرنگار را 
بازی می کنید. برای بازی در نقش یک 
خبرنگار چقدر با این حرفه آشنایی 

داشتید؟
همانطور که اشــاره کردید من در طول ســال ها 
فعالیت هنری ام، نقش یک خبرنگار را بازی نکرده 
بودم. درخصوص حرفه خبرنگاری هم باید بگویم 
اگرچه من با خبرنگاران بسیاری در ارتباط هستم، 
اما با این حرفه آشــنایی کافی نداشــتم تا اینکه 
پیشنهاد بازی در سریال بی نشان به من داده شد 
و من این نقش را پذیرفتــم و تصمیم گرفتم این 

چالش را هم تجربه کنم.
    با اینکه می گویید شناختی از حرفه 
خبرنگاری نداشتید اما این نقش را 
به خوبی ایفا کردیــد و تا حد زیادی 
هم توانستید مشکالتی را که اغلب 
خبرنگاران با آن مواجه هســتند به 
نمایش بگذارید. چطــور این اتفاق 

افتاد؟
تالش زیادی کردم تا این نقش را طوری بازی کنم 
که مورد قبول مردم و مخاطبان ســریال، به ویژه 
خبرنگاران قرار بگیرد. دوست داشتم مردم بدانند 
خبرنگارها چقدر زحمت می کشند و در این راه با 
چه مخاطراتی مواجه هستند. به همین دلیل در این 
زمینه با تعداد زیادی از دوستان خبرنگار صحبت 
کردم و مشورت گرفتم. همچنین مطالعاتی نیز در 
این زمینه داشتم تا بتوانم نقشم را به بهترین شکل 

ممکن ایفا کنم.
    بازخورد مردم به ویژه خبرنگاران 
چطور بود و فکر می کنید ســریال 
بی نشان در جلب نظر مخاطبان موفق 

بوده است؟
هم اکنون چند قســمت از این سریال پخش شده 
اســت و من طی این مــدت در فضاهای مختلف 
نظرات خوبی از مردم و مخاطبان سریال دریافت 
کرده ام. برخورد خبرنگاران هم بسیار خوب بوده 
و این موضوع حکایت از ایــن دارد که هم من در 
ایفای نقش خودم موفق بوده ام و هم ســریال در 
جلب مخاطب موفق ظاهر شده است. فکر می کنم 
دلیل اینکه مخاطبان بسیاری این سریال را دنبال 
می کنند، نتیجه قصه خوب و جذاب آن است. به نظر 
من عوامل مختلفی در شــکل گیری یک سریال یا 
فیلم خوب تأثیرگذار است که یکی از مهم ترین آنها 
فیلمنامه است و سریال »بی نشان« هم فیلمنامه 

خوبی دارد. نویسندگان این مجموعه زحمت بسیار 
زیادی کشیده اند و قصه سریال واقعاً خوب از آب 
درآمده اســت. البته این به معنای نادیده گرفتن 
زحمت بقیه عوامل مجموعه نیســت. کارگردانی 
این سریال نیز بسیار خوب و حرفه ای است. بازی 

بازیگران هم قوی و تأثیرگذار بوده است.
    بازی در این نقش چه سختی هایی 

داشت؟
خب بازی در این نقش سختی های خاص خودش 
را داشت. من هم مانند دیگر دوستان بازیگر تالش 
کردم که با نقش تغییر کنم. سعی کردم که در این 
سریال یک خبرنگار واقعی ایرانی را به تصویر بکشم. 
معتقدم تفاوت ها همیشه در اجرا نمود پیدا می کند؛ 
مثاًل اگر به هرکسی بگویید نقش یک خبرنگار را 
بازی کند شاید بپذیرد، اما اغلب اجراها به سمت 
خبرنگاران و کارهای خارجــی می رود. همانطور 
که خیلی از کارهای پلیســی ایرانــی تقلیدی از 
کارهای خارجی و هالیوودی است. همچنین من 
در این ســریال نقش خبرنگاری را بازی کردم که 
در کنار خبرنگار بودن، یک پدر هم هست؛ پدری 
که بچه هایش بزرگ شده اند و ســن و سالی از او 
گذشته. به همین دلیل مجبور شدم تا وزنم را زیاد 
کنم و هنوز که هنوز است درگیر مشکالت مربوط 
به کاهش وزن هستم. همچنین این شخصیت در 
خانواده ای معتقد زندگی می کند. من باید طوری 
این نقش را بازی می کردم که یک انسان طبیعی 
را به تصویر بکشد. اگر نوع رفتار و بازی من از حد 
طبیعی خود خارج می شــد، شــاید بیشتر جنبه 
شعارگونه به خود می گرفت. بنابراین تالش کردم 
که شخصیت »شهاب الدین« در ســریال قبل از 
خبرنگاربودن، به یک انســان واقعــی و عادی در 

جامعه نزدیک باشد و این واقعاً کار سختی بود.
    همانطور کــه در صحبت هایتان 
اشــاره کردید عوامل مختلفی در 
شکل گیری یک فیلم و سریال قوی 
و موفق دخیل هســتند. به نظر شما 
ضعف و فقدان کدام عامل باعث شده 
تا این روزها برخالف سال های گذشته 
کمتر شاهد تولیدات قوی و ماندگار 

باشیم؟
خب به نظر من آنچه باعث شــده تا امروزه شاهد 
ساخت فیلم و سریال های ضعیف باشیم، در درجه 
اول به دلیل فیلمنامه های ضعیفی است که توسط 
نویسندگان مبتدی و تازه کاری نوشته می شود که 
هنوز تجربه چندانی از نویسندگی ندارند. این ضعف 
و مشکل اصلی است که باعث شده تا دیگر چندان 

شاهد تولیدات خوبی نباشیم. جالب اینجاست که 
به این دسته از نویسندگان زیاد سفارش کار داده 
می شود! همین موضوع باعث شده تا فیلمنامه ها، 
ســطحی و دیالوگ ها ضعیف باشند. دیالوگ یک 
احوالپرسی ۵دقیقه ای نیست، بنابراین باید هدف دار 
باشد. دیالوگ وظایفی را بر عهده دارد که پیشبرد 
قصه یکی از آنهاســت. همچنین دیالوگ باید به 
فضای کار رنگ و جلوه بدهد اما در اغلب فیلمنامه ها 

ما شاهد دیالوگ های مبتدی و ضعیف هستیم.
    یعنی همه ضعف های ما در فیلم و 

سریال به فیلمنامه برمی گردد؟
البته همه ضعف ها به نویسندگی برنمی گردد. یک 
فیلمنامه خوب یک کارگردان هوشمند می خواهد 
که بتواند شخصیت ها را به خوبی کنار هم چیده و 
قصه را به سرانجام برســاند و در مجموع یک فیلم 
و اثر خوب تولیــد کند. در کنار یک نویســنده و 
کارگردان خــوب هم باید بازیگرانی قرار داشــته 
باشــند که بتوانند نقش خودشــان را قوی اجرا 
کنند. همچنین تولید یــک اثر خوب نیازمند یک 
تهیه کننده خوب اســت که بتواند ابزار الزم برای 
آرامش گــروه را فراهم کرده و شــرایطی را مهیا 
کند که دیگر عوامل کار به بهترین شــکل و با فکر 
و ذهن باز وظایف خودشــان را انجام دهند. البته 
باید بگویم که در سینما و تلویزیون ایران با وجود 
همه کمبودهایی که وجود دارد و حس می شــود، 
هنوز هم می توان کارهای خوب و ماندگار ساخت. 
همانطور که »شب دهم« یا خیلی از کارهای خوب 

دیگر ساخته شد.

    شما در کارهایتان تا چه حد به اصل 
خالقیت پایبند هستید و در اصل به 

چه کسی بازیگر خالق می گویند؟
تا آنجا که بتوانم ســعی می کنــم در کارم خالق 
باشــم. بازیگر خالق بازیگری اســت که اجرای او 
دیگر تکرارشدنی نباشد و بعد از خواندن فیلمنامه 
خودش بتواند آن شخصیت را خلق کند. این قبیل 
بازیگران ممکن است کارهای دیگر بازیگران را هم 
نبینند و سعی کنند بعد از خواندن فیلمنامه با قدرت 
فکر و اندیشه و تخیل خودشان شخصیت موردنظر 

خودشان را به وجود بیاورند.
    بیشــتر به چه نقش هایی عالقه 
داریــد، مثبت یا منفــی؟ بازی در 

کدام یک سخت تر است؟

خب هم نقش مثبت و هم نقش منفی را دوســت 
دارم. به نظرم نقش مثبت سختی های خود را دارد. 
بازیگر باید طــوری نقش مثبت را بــازی کند که 
شعارگونه نشود. شــخصیت های مثبت در کشور 
ما شخصیت هایی هستند که غیراز اخالق، افکار و 
اعتقادات خاص خود را دارند. بنابراین باید این نوع 
نقش ها را طوری بازی کرد که تمام اینها همسطح 
شوند. در نقش منفی اما دست بازیگر بازتر است و 

این سختی ها کمتر وجود دارد.
    با کدام کارگردان ها دوست دارید 
همکاری داشته باشــید اما تاکنون 
امکان و شرایطش مهیا و فراهم نشده 

است؟
خب من خیلی دوست دارم با کارگردان هایی مانند 
داوود میرباقری، اصغر فرهادی، داریوش مهرجویی 
و همچنین ناصر تقوایی همکاری داشته باشم. البته 
تاکنون با کارگردان های بسیاری ازجمله عسگرپور 
و همایون اسدی همکاری داشــته ام که در زمره 

کارگردان های خوب قرار دارند.
    برخی از سریال هایی که شما در 
دهه های گذشــته بازی کرده اید، از 
برخی شبکه های تلویزیونی بازپخش 
می شــود یا بازپخش شــده است. 
خودتان هم هنوز تمایل به تماشای 
آن ســریال ها دارید و فکر می کنید 
دیدن آنها هنوز هم برای مخاطبان 

جذاب است؟
بله، تقریباً هر زمان که فرصت پیدا کنم این کارها 
را می بینم، امــا نکته جالب این اســت که برخی 
ســریال هایی که بازی کرده ام و در حال بازپخش 
است درصد بیننده های آن نسبت به پخش اولیه 

بیشتر است.
    اگر بخواهید توصیه ای به عالقه مندان 
حرفه بازیگری داشته باشید چه حرف و 

سخنی برای آنها دارید؟
دختر من سال ها پیش یعنی زمانی که تازه دیپلم 
گرفته بود خیلی به من اصرار می کرد که او را برای 
بازی در یک کار ســفارش کنم، اما هیچ وقت این 
کار را انجام نــدادم. بنابراین به تــالش اش ادامه 
داد و فوق لیســانس اش را گرفت و به طور آزاد در 
کالس های آقای اصغرپور و آقای سمندریان شرکت 
کرد. من همه تالشــم این بود که دخترم خودش 
راهش را پیدا کنــد. بنابراین توصیه ای که به همه 
جوانان عالقه مند به این حرفه می توانم داشته باشم 
این است که باید تالش کرد و با تالش و کوشش به 

هدف خود رسید.
    فیلم یا ســریالی در دست انجام 

دارید؟
خیر، فعاًل کاری در دســت اجرا ندارم. البته چند 
پیشنهاد به دستم رسید اما کارهای خوبی نبودند و 

من هیچ کدام را انتخاب نکردم.
    اگر یک روز به شما بگویند دیگر 
بازی نکنید، ســراغ چــه حرفه ای 

می روید؟
فکر می کنم این کار تخصص من است و کار دیگری 
بلد نیســتم انجام دهم اما فکر می کنــم در خانه 

بنشینم و نمایشنامه یا فیلمنامه بنویسم.

سعیده مرادی

با پرویز فالحی پور؛ بازیگری که این روزها با »بی نشان« مهمان خانه های مردم است

 به نظر من آنچه باعث شده تا 
امروزه شاهد ساخت فیلم و 
سریال های ضعیف باشیم، در 
درجه اول به دلیل فیلمنامه های 
ضعیفی است که توسط 
نویسندگان مبتدی و تازه کاری 
نوشته می شود که هنوز تجربه 
چندانی از نویسندگی ندارند

بازیگران
 هانا کامکار، آزاده صمدی، 
پانتــه آ پناهی هــا، هانیه 

توسلی، طناز طباطبایی و...

نامه های عاشقانه 
از خاورمیانه

فیلم تئاتر 

1395

کارگردان: 
کیومرث مرادی

بازیگران
رضا کیانیان، سیامک صفری، 
ســهیال رضــوی، هدایت 

هاشمی، بهناز جعفری و...

 مردی برای 
تمام فصول

فیلم تئاتر 

1393

کارگردان: 
بهمن فرمان آرا

بازیگران
حسن معجونی، سعید چنگیزیان، 
رضا بهبودی، نگار جواهریان و 

مهین صدری

ایوانف
فیلم تئاتر 

1390

کارگردان: 
امیررضا کوهستانی

بازیگران
رامبد جوان و نگار جواهریان

دیوار چهارم
فیلم تئاتر 

1391

کارگردان: 
امیررضا کوهستانی

بازیگران
مهدی پاکدل، مجید آقاکریمی، 

محمد پویا، زهرا سعیدی و...

جنایت و مکافات
فیلم تئاتر 

1394

کارگردان: 
ایمان افشاریان

بازیگران
لیلی رشــیدی، هما روستا، 
 کاظم سیاحی، مهدی کوشکی،

 رضا بهبودی، سعید چنگیزیان، 
هوتن شکیبا و...

باغ آلبالو
فیلم تئاتر 

1392

کارگردان: 
حسن معجونی


