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کیومرث پوراحمد

اعتبارتیمساربهخاطراینکهدامادشبهرامیکمبارزسیاسیاست،خدشهدارشده،بنابرایناوشخص ًامسئولیتگروهتعقیبودستگیریبهرامرابهعهدهمیگیرد.تیمسارازطریق
دخترش شیرین او را ردیابی میکند اما در آخرین لحظهها بهرام به اتفاق شیرین به یک روستا فرار میکند ...این داستان «باران» اولین فیلم بلندی است که پوراحمد در سال 1361
نویسندگی و کارگردانی آن را همزمان به عهده داشت.

مهدی باقربیگی این روزها هم شورای شهر میرود
هم سریال بازی میکند

امشب در «بیست چهارده» چه میگذرد

ازکریخوانیبازیکنانتامصاحبهعادلباکیروش

منهنوزهمانمجید
قصههایمجیدم

مهدی باقر بیگی یا همان پســرک بازیگوش قصههای مجید ،این روزها ،مشغول
بازی در ســریالی تازه با عنوان «خاتــون» به کارگردانی مرتضــی آتش زمزم و
نویسندگی مجید شاکری اســت که قرار اســت ماه رمضان از یکی از شبکههای
تلویزیونی پخش شود .باقر بیگی پس از سالها حضور نداشتن در عرصههای هنری،
سال  90با بازی در سریال «در مســیر زاینده رود» دوباره به یک چهره تلویزیونی
تبدیل شد و سال گذشــته با انتخابش به عنوان دومین نفر محبوب اصفهانیها در
شورای شهر ،باز هم مورد توجه مردم و رســانهها قرار گرفت .به نظر میرسید او با
قبول این مسئولیت از بازیگری کنارهگیری کند اما خبر بازیاش در سریال «خاتون»
و همبازی شــدن با بازیگرانی چون مهران غفوریان ،هوشنگ حریرچیان ،شهرام
قائدی ،مجید یاسر ،مارال و مونا فرجاد ،حســن اکلیلی و مریم امیرجاللی ،همه را
غافلگیر کرد .خودش در این باره میگوید تمام هم و غمش نشــاندن لبخند بر لبان
مردم است ،چه در کار بازیگری و چه در شورای شهر .حضور غافلگیرکننده عضور
شورای شهر اصفهان در یک سریال تلویزیونی اتفاق نادر و جالبی در ایران است که
همین مسئله بهانهای شد تا به ســراغ او برویم و در خصوص کار جدیدش و ارتباط
بازیگری و شورای شــهری بودن گپی کوتاه با او بزنیم .مردم اصفهان میگویند به
مهدی باقربیگی به این دلیل برای شورای شهر رأی دادهاند که هنوز یادشان مانده در
«قصههای مجید» جلوی آینه به خودش میگفت« :آقا مجید شوما ترقی میکونیندا...
ترقی» و با رأی دادن به او خواستهاند نشان دهند که «ترقی» کرده است.
در ســریال «خاتون» هم مثل «در مسیر
زاینده رود» نقش کوتاهی دارید یا از نقشهای
اصلی هستید؟

نه ،نقشم یکی از نقشهای اصلی است ،البته در سریال
«در مسیر زاینده رود» هم نقش اصلی را داشتم اما
برخالف آن این یکی از آن نقش اصلیهایی است که
زود نمیمیرد!
این شخصیت اصلی را کمیبیشتر معرفی
میکنید؟

نامم در این ســریال مجید است و پسر آقای قلمکار
هســتم که نقش آن را هوشــنگ حریرچیان بازی
میکند .مجید پسری اســت که پدرش از همه چیز
برایش مهمتر است.
موضوع سریال چیست؟

درباره مفاهیمیمثل طمع به مال دنیا و جایگاه پدر
و مادر و احترام به آنهاست.
در واقع منظورم این است که داستان سریال

درباره چه مسائلی است؟

واقعاً نمیدانم چقدر از آن را باید لو بدهم!

در حد داستان یک یا دو خطی کافی است.

میتوان داســتان را اینطور خالصه کنم ،اتفاقی در
جوانی برای پدر این خانــواده پیش میآید که باعث
دور شدن او از زندگی و بچههایش میشود ،به همین
دلیل بچهها فکر میکنند که پدرشــان آنها را رها
کرده است و دنبال زندگی خودش رفته ،اما داستان
که پیش میرود متوجه میشویم که نباید زود هنگام
قضاوت کرد و مسئله اص ً
ال اینطور نیست و در واقع
روزگار یا شیطنت اطرافیان باعث شده است که این
دو از هم جدا بیافتند.
شــما دومین مرد محبوب اصفهانیها در
شورای شهر هم هستید ،بازیگری در یک سریال
با مسئولیتهایتان در این شورا تداخل ندارد؟

خب چرا ،واقعاً چند وقتی اســت که بــه خاطر این
موضوع تحت فشار هستم و از خواب و خوراک افتادهام!

سال دوم

خبر
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یعنی همزمان با بازی در این ســریال به
جلسات شورای شهر هم رفتهاید؟ یا کار را تعطیل
کردهاید؟

نه ،وظایفم در شــورای شــهر برایــم در اولویت
هستند و اص ً
ال به این صورت نیست که نروم .البته،
پیش آمده اســت که برخی جلسات را غیبت کنم
اما فقط در جلساتی حاضر نشــدم که نبودم ضرر
چندانی نداشــته اســت .این کار را هم به خاطر
دوستی بیست سالهام با مرتضی آتش زمزم شروع
کردهام ،البته میتوانم بگویم هفت هشت ماهی هم
که در شــورا بودیم ،کاری که مردم نمود آن را در
زندگیشان ببینند ،صورت نگرفته است .در واقع
دغدغه اصلی من مردم است و دلیل حضورم در این
سریال هم این است که با خودم فکر کردم ،حداقل
با بازیام ،لبخندی بر لب یکی از هموطنانم بنشانم
که همگی برای من عزیز هستند.
با توجه به جمله آخرتان ،باید منتظر یک کار
طنز باشیم؟ یا در نقشتان رگههایی از طنز هست؟

نه اتفاقاً نقشم خیلی هم جدی است ،اما در نقشهایی
که شهرام قائدی و مجید یاســر بازی میکنند این
رگههای طنز وجود دارد.
خودتان از بازی در این نقش راضی هستید؟

کمی سعی کردهاند ،پشــیمانم کنند و حضورم در
یک ســریال تلویزیونی با بیمهری عدهای مواجه
شده است .افراد خاصی شیطنتهایی میکنند که
چرا من باید برای تلویزیون کار کنم و از این دست
حرفها ،اما خودم اعتقاد دارم که قویترین رسانه
برای رساندن حرف مردم تلویزیون است .البته این
عدهای که میگویم کم هســتند ،اما به من چنین

انتقاداتی وارد شده است .هنرمند کسی است که
از خواب و زندگی و همه چیزش میزند و به دنبال
عقیدهاش میرود ،من هم ســعی کردهام این طور
رفتار کنم ،چون فع ً
ال برای مــردم کاری نکردهام،
سعی کردم با بازی در این سریال خدمتی به آنها
کرده باشم.
رابطهتان با عوامل سریال با توجه به اینکه
عضو شورای شهر هستید ،چگونه بود؟

خب وقتی در حال بازی هســتم ،مهدی باقر بیگی
بازیگر هستم و وقتی از صحنه خارج میشوم ،مهدی
باقر بیگی عضو شورای شهر.

اعضای شورای شــهر چطور؟ در این باره
با شما شوخی نمیکنند؟ به هرحال شما مجید
سالهای کودکیهای ما هستید.

چرا این اتفاق گاه گداری میافتد ،البته به همه نشان
دادهام که من همان مجید قصههای مجید ،هستم اما
این مدت هم بیکار ننشســتهام و اطالعاتم در حدی
هست که بتوانم با آنها همکالم شوم و به لطف خدا
تصمیماتی که گرفتهام و حرفهایی که زدهام این را
نشان میدهد.
از برنامههایتان در شورای شهر برای مردم
اصفهان بگویید.

من از اول قولی بــه مردم اصفهــان دادهام و نزد
وجدانــم هم راضیام کــه تا کنون ســر این قول
بودهام ،به آنها گفتم اگر نتوانســم کاری برایشان
بکنم صادقانه به آنها میگویم ،تا به حال هم سعی
خودم را کردهام که بتوانم مفید باشم و تصمیمات
درستی بگیرم ،انشــاءا ...خدا هم کمکم کند و از
این به بعد هم اینطور باشم.

دومین قســمت از ویژه برنامه «بیســت
چهارده» امشــب در حالــی روی آنتن
شبکه ســه میرود کهفردوسیپورو تیم
فوتبالیاش بخشهای متنــوع و جذاب
زیادی برای شب دوم آماده پخش کردهاند.
قرار است مهدی مهدویکیا مهمان ویژه
برنامه باشــد تا مفصل در خصوص اوضاع
احوال تیم ملی و مسائل و نکات فنی با او
گفتگو شود .آیتمی از آخرین روز حضور
تیم ملی در تهران هم آماده پخش شده که
به همراه آیتمهای جذاب گفتگو با بازیکنان
در خصوص رقابتهای جام جهانی و کری
خوانیهای آنهــا پخش میشــود .اما
غافلگیری بزرگ برنامه امشب «بیست چهارده» گفتگوی مفصل عادلفردوسیپوربا کارلوس کی روش
سرمربی تیم ملی است آن هم ساعاتی قبل از پرواز به تیم ملی به برزیل .دیشب همفردوسیپوردر اولین
برنامهاش میهمان کارلوس دونگا بازیکن افسانهای برزیل بود که قبل از شروع برنامه هم ساعتی با او به
سراغ مؤسسه محک رفته بودند« .بیست چهارده» به تهیهکنندگی عادلفردوسیپور قرار است در ایام
بازیهای جام جهانی روزی  8ساعت برنامه روی آنتن شبکه سه ببرد.

رکورد جالب شهرام مکری در سینمای ایران

یکماهو 8جشنوارهبرای«ماهیوگربه»

فیلــم شــگفتانگیز «ماهــی و گربه» به
کارگردانی شــهرام مکری این روزها اکثر
فســتیوالهای جهانی کوچک و بزرگ را
وسوسه کرده که به عنوان یکی از گزینههای
اصلی فیلمهایی که قرار است در جشنواره
یا هفته فیلمهای خود نمایــش دهند آن
را انتخاب کنند .فیلم دو ســاعته مکری که
براساس یک داستان واقعی جنایی ساخته
شــده از آن جهت برای عموم جشنوارهها
شگفتانگیزاستکهدوساعتفیلمبهشکل
یکسکانس-پالنفیلمبرداریشدهوباتوجه
به تعداد بازیگران و وسعت لوکیشن فیلم این
مسئله فیلم مکری را تبدیل به یک شگفتی
اساسی کرده اســت .اما مکری در خرداد  93با  8حضور جهانی رکورد جالبی را در سطح سینمای ایران از
خودش به جا گذاشته .این فیلم از ابتدای خرداد در برنامه روزهای سینمای ایران در کلن آلمان ،بخش مسابقه
سیزدهمین جشنواره فیلم ترانسیلوانیا ،چهارمین جشنواره فیلم مستقل لیما در پرو ،جشنواره فیلم سینه
ماردینترکیه،فیلمافتتاحیهدومینجشنوارهفیلمهایایرانیپاریسوشصتویکمینجشنوارهفیلمسیدنی
شرکت کرده و قرار است تا پایان خرداد هم در اولین جشنواره فیلم ب ِلد در کشور اسلونی و شصت و هشتمین
جشنواره فیلم ادینبورگ هم حضور خواهد داشت .به نظر میرسد با این وضعیت مکری طی چند ماه آینده
رکورد حضور یک فیلم سینمای ایران در سطح جهانی را جا به جا کند« .ماهی و گربه» به تهیهکنندگی سپهر
سیفی محصول شرکت ایران نوین فیلم است و محمد اطیابی پخش و عرضه بینالمللی آن را بر عهده دارد.

