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تلویزیون

بهعنوان یــک بازیگر« ،خــوشرکاب» را چطور
میبینید؟ نقاط قوتش چه بود؟
پرداختن به وقایع زمان جنگ از یک زوایه متفاوت،
ازجمله جذابیتهای این سریال بود .در این سریال
حالوهوای دوران جنگ به تصویر کشیده میشود.
زندگی افرادی را میبینیم که فرزندانشان به جبهه
میروند .با توجه به اینکه در این سریال به مسائل
واقعی و ملموس پرداخته میشود ،عده زیادی از
بینندگان با آن همذاتپنــداری کردند و همین
موضوع باعث دیده شدن بیش از پیش اثر شد .به
عبارت دیگر ،از آنجایی که اتفاقات ریشه در زندگی
مردم داشتند ،برای بینندگان قابل فهمتر بود.
از اینها که بگذریم ،پرداخت خوب قصه ،قلم روان
آقای شاهحاتمی و اشراف و شناخت او نسبت به
جنگ باعث شد که نتیجه کار ،خوب باشد .همان
طور که میدانید آقای شــاهحاتمی خودش در
فضای جبهه و جنگ بوده و آن را درک کرده است.
به همین دلیل به تصویر کشیدن آنچه در آن زمان
رخ داده ،برایش آســانتر بود .جالب است بدانید
که غیر از من و آقای صالحی بقیه بازیگران تقریباً
همگی دوران جنگ را تجربه کــرده بودند و این
موضوع تأثیر مثبتی در نتیجه کار داشت.

«خوش رکاب»
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پویــا امینــی تاکنــون در فیلــم و ســریا لهای متعــددی حضــور داشــته اســت امــا عمــده شــهرتش را بــه مجموعههایــی همچــون
«خــط قرمــز» و «در قلــب مــن» مدیــون اســت .امینــی اولیــن کار ســینماییاش را در ســال  82بــا فیلــم «وعــده دیــدار» تجربــه کــرد .او
همچنین در فیلمهای «چند روز مانده به عید»« ،نشانهها»« ،بزرگمرد کوچک»« ،بهخاطر تهمینه»« ،در کنار مادر»« ،راه بیبازگشت» و «شام عروسی» جلوی دوربین رفته است.
امینی در ســریالهای متعددی نیز ایفای نقش کرده اســت که از آن جمله میتوان به «دلــدادگان»« ،راه رفتن روی خطــوط»« ،تقدیر»« ،دزدان غیردریایــی»« ،پدر مجرد»،
«اولتیماتوم»« ،دو قدم تا بهشــت»« ،شــاید برای شــما هم اتفاق بیفتد»« ،نقطه آخر»« ،دســت شــیطان»« ،تا رهایی»« ،کالنتر»« ،آدمهای کوکی»« ،چند قدم نزدیکتر»،
«قصیده شــب بارانی»« ،انتقام»« ،شــهر بیدار»« ،بوی خاک»« ،گلریزان»« ،بوی خوش زندگی»« ،آیینه افغان»« ،خوشغیرت»« ،کمکم کن»« ،هنگامه»« ،قند ترش»« ،پرده
عشق»« ،گل مرداب»« ،خورشــید و ماه» و «زمان شــوریدگی» اشــاره کرد .امینی در تلهفیلمهایی همچون «بیم موج»« ،عامل ســوم» و «عمق میدان» نیز حضور داشته است.
نگاهی به کارنامه هنری امینی نشان میدهد که او بیشــتر در مجموعههای تلویزیونی حضور داشته اســت .با این حال نمیتوان از حضور او در عرصه ســینما و تئاتر نیز غافل شد.
«خــوشرکاب» ازجملــه ســریالهایی اســت کــه پویــا امینــی در آن ایفــای نقــش کــرده اســت .ایــن مجموعــه تلویزیونــی ســال 81بــه کارگردانــی علــی
شــاهحاتمی ســاخته شــد .در این اثــر حالوهــوای دفاع مقــدس مــورد توجــه قــرار گرفتــه و دغدغههــای راننــده کامیونی کــه بــه جبهه اعــزام میشــود ،مطرح
شــده اســت .در «خوشرکاب» عالوه بر امینی ،بازیگــران بنامی همچون محمد کاســبی ،مریم ســعادت ،امیر نوری ،مونــا فرجاد و اصغر نقــیزاده نیز ایفای نقــش کردهاند.
هماکنون این سریال جذاب از کانال آیفیلم 2در حال پخش است .به همین بهانه با پویا امینی بهعنوان یکی از بازیگران این مجموعه تلویزیونی به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید.

ایفای نقش در سریالی که به دوران دفاع مقدس
میپردازد چه چالشهایی برای شما بهعنوان یک
بازیگر داشت؟
در زمان جنگ سن و ســال افرادی مثل من کم
بوده اســت اما ذهنیت ما نســبت به جنگ چیز
دیگری بود .برای ما بیشــتر هــراس و دلهره از
بمبارانها مطرح بود .اما طبیعی اســت ،جوانانی
که زمان جنگ ایران و عراق لباس رزم پوشیدند و
به جبههها رفتند ،هراس و دلنگرانیهای دیگری
داشــتند .خیلی از مواقع که داخل شهرک دفاع
مقدس شبکاری داشتیم ،واقعاً به این موضوع فکر
میکردم که به این افراد چه گذشته است .واقعیت
این است که آنها شــبهایی را گذراندهاند که
حدس میزدهاند فردایی نداشته باشند .این فضاها
خیلی تأملبرانگیز بود .فکر کردن به آن حالوهوا
تأثیرگذار بود و انسان را به فکر وا میداشت.
چه بازخوردی از این سریال از طرف مردم گرفتید؟
در زمان پخش این سریال ،در ایران نبودم ،اما وقتی
برگشتم متوجه شدم که کار خوب دیده شده است.
مردم مرا در خیابان «آقامهدی» صدا میزدند و این
واقعاً جالب بود .فضای «خوشرکاب» و پرداختن
به حالوهوای دوران جنگ بهصورت واقعبینانه
و به دور از غلوهایی که در بعضی کارها میبینیم
باعث شده بود که سریال دیده شود .در این سریال،
در مورد افرادی که به جبهه میرفتند غلو نشد و
خیلی ساده و روان به قضیه پرداخته شد .از سوی
دیگر ،دلنگرانیهای افرادی که میخواستند به
جبهه بروند ،بهصورت واضح در این مجموعه به
نمایش درآمد.
آیا برایتان مهم است که در چه مدیومی کار کنید؟
در این ارتباط به چارچوب خاصی معتقد نیستم.
فضای کاری و شکل کار برایم مهم است .به شکل
و مدیوم کار اهمیت نمیدهم که حتماً در سینما
باشد یا تلویزیون.
یک نقش چه ویژگیهایی باید داشته باشد تا شما
ایفایش کنید؟
ً
ترجیحاً باید نقش از من دور باشد ،قبال آن نقش
را کار نکرده باشم و برایم تکراری نباشد .از سوی
دیگر ،ترجیح میدهم نقشهایی را بازی کنم که
برایم چالش داشته باشند.
نقشــی هســت که بازی کردهاید و طور خاصی
دوستش دارید؟
خیلی از نقشهایی را که ایفایشان کردهام ،دوست
دارم .از شخصیتی که در «خورشید و ماه» داشتم،
خوشــم میآید .همکاریای که بــا آقای اصغر
هاشمی در کار «چند قدم نزدیکتر» داشتم خوب
بود .نقشی که در سریال «خط قرمز» ایفا کردم،
دوستداشتنی است .نقشی که در کنار منوچهر
هادی در کار «دلدادگان» ایفا کردم ،خوب بود .در
ســینما هم در فیلم «بزرگمرد کوچک» حضور
داشتم که نقش خوبی بود .در فیلم «شام عروسی»
هم نقشــم را دوست داشــتم .نقشهای زیادی
هستند که دوستشان دارم .حتی در کارهای تئاتر
هم نقشهای متعددی را دوست دارم.
االن مشغول کاری هستید؟
فع ً
ال نه.

