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حانیهجهانیان


امیــنحیایــیجــزومعــدودبازیگــرانایرانیســت
ــرده ــاشک ــتت ــهدرطــولســالهایفعالی ک
بــاایفــاینقشهــایمتفــاوتوپیچیــدهازتکــرار
وکلیشــهدوربمانــد.درمــدتاخیــربازیهــای
»دارکــوب«، در او از را متفاوتــی و ویــژه
ــگاه«شــاهدبودهایــم،بــه »شــعلهور«و»درخون
بهانــهحضــوردر»بــرفآخــر«،نخســتینتجربــه
دومیــن و امیرحســینعســگری کارگردانــی
ــدون ــساز»ب ــیپ ــیاحســانعلیخان تهیهکنندگ
تاریــخ،بــدونامضــا«،»صباپــاس«میزبــانامیــن
ــودهوگفتگــویاورادرادامــهخواهیــد ــیب حیای

ــد. خوان

ــازی در یــک نقــش جــدی،  ــرای ب چــه شــد کــه ب
درونــی و پرجزئیــات، بــه »بــرف آخــر« دعــوت شــدید؟

نتیجه زحمات امیرحســین عســگری کارگردان فیلم است. 
تالش های او باعث شد تا عاشــق این نقش و فیلم بشوم و من در 
گفتگوهــا و تحلیل هایی که با امیرحســین دربــاره »برف آخر« 
گذراندیم، واقعا جذب کار شــدم. کاری نو، متفــاوت و جدید که 
پیــش از آن هیچ وقت تجربه نکرده بودم. احســاس میکنم بعد از 
بازی در این اثر دوباره در بازیگری متولد شــدم؛ با راهنمایی های 
درست و تســلط کامل کارگردان، ما)عوامل( تالش کردیم تا خود 
را به دیدگاه کارگردان نزدیکتر کنیم. من سعی کردم تنها مجری 
خوبی باشم و امیدوارم این 

اتفاق افتاده باشد.

ــده ای  ــوار و پیچی ــیار دش ــد بس ــای تولی ــم فض فیل
ــود؟ ــه ب ــا چ ــن فض ــما از ای ــه ش ــت. تجرب داش

خیلی ســخت بود. از همان ابتدا که با شــرایط جوی، انتخاب 
لوکیشــن و فیلمنامه آشنا شدم؛ مشــخص بود با شرایط سختی 

مواجه خواهم بود. 
برای ایفای این نقش جاه طلب بودید؟

نمی توان آن را جاه طلبی دانست، من به شرایط تن داده بودم، 
کنار آمدم و چالش سنگینی بود، که به کمک خدا آن را گذراندیم. 
وقتی فیلمنامــه را خواندم فکر کردم 5تا۶ مــاه زمان خواهد برد، 
تصورش را هم نمی کردم در فاصله 2ماه »برف آخر« ساخته شود. 
این اتفاق حاصل درایت کامل امیرحســین عسگری بود و انرژی 
مثبتی که او به گروه و عوامل منتقــل می کرد به روند کار کمک 

کرد.
 همگی در کنارهم به کارگردان اعتماد کردیم، چون مطمئن 
بودیم، یک نفر)عســگری( دارد راه را درست می رود و حواسش 
به همه چیز هســت. بااینکه خودش به کار اشــراف کامل داشت 
اما بازهم نظرات عوامل را بررســی می کرد و از همه  ما مشــورت 
می گرفت. رفتار حرفه ای، برخورد صحیح و توانایی های او باعث 
شد تا ما عاشــقانه در کنارش حاضر شــویم. یک بازیگر مگر به 
چیزی جز احترام و حمایت نیاز دارد؟ خوشحالم که امیرحسین 

این شرایط را برای ما به وجود آورد. 
ــا ادامــه  بازی هــای متفــاوت شــما در »دارکــوب«  ب
ــه بیشــتر  ــه نظــر می رســد ک و »شــعله ور« این طــور ب
ــی و  ــخصیت های درون ــق  ش ــش و خل ــال چال ــه دنب ب
پرجزئیــات هســتید. آیــا ایــن انتخــاب تعمــدی ا ســت؟

اجرای این نقش ها بــه قدری لذت  بخش اســت که ترجیح 
می دهم حتی اگر بــازی در یک کار را می پذیــرم، در همان یک 
ســبک باشــد، چون تو می دانی و اطمینان داری پالن به پالن 
ایــن گونه آثار حساب شــده و دقیــق پیش مــی رود. بی تردید 
خروجی اثر تــو را راضی می کنــد. نتیجه  کار آنقدر دلنشــین 
 اســت که مرا بــه ادامه بــازی در پــروژه و نقش های ســخت 

تشویق می کند. 
نشــانه گذاری های  و  جزئیــات  شــما  نقــش   
ــخصیت  ــن ش ــاره ای ــان درب ــیاری دارد. نظرخودت بس

چیســت؟
این نقش بســیار درونگرا بود، آنچه کارگردان مدنظر داشت، 
دقیقا همین بودن، پس تصمیم گرفتیم تــا نقش را میلی متری 
باهم جلو ببریم تا هرچه زودتر در بازی و شخصیت به بلوغ برسم. 

او در بین صحنه ها، موســیقی مخصوصی را برایم پخش می کرد، 
که به نظرش این همان قطعه ای اســت که جهــان نقش من را 

تعریف می کند.
ــنواره ها  ــما در جش ــزدی ش ــر نام ــال های اخی در س
کمتــر شــده اســت. نــگاه خــود شــما بــه ایــن اتفــاق 

چیســت؟
نه، شاید قسمت من این اســت. اصال همین اتفاقات چالش 
برانگیز اســت؛ انتقادات به من کمک کرده تــا بتوانم نقش های 
اخیر را بهتر بازی کنم؛ شاید ایفای نقش های تازه  حاصل همان 

انتقادات گذشته است.

گفتگوی»صباپاس«باامینحیاییکهدرفجرچهلمبا»برفآخر«
موردتوجهقرارگرفتهاست

زنده بــاد انــتقاد

شهرهپیرانیهمسرشهیدداریوشرضایینژاد:

»هناس«یکعاشقانهناآراماست»هناس«یکعاشقانهناآراماست
»هناس« روایتی عاشــقانه از زندگی مشترک شــهره پیرانی و شهید هســته ای داریوش رضایی نژاد 
است. حســین دارابی در مقام کارگردان بیش از نگاهی امنیتی-سیاســی، تالش کرد تا زندگی مشترک 
شهید رضایی نژاد و شهره پیرانی را با نگاهی زنانه، سرشار از عاطفه و در عین حال ملتهب به تصویر بکشد. 
محمدرضا شــفاه به عنوان تهیه کننده، در جســارت و شــجاعت دارابی برای به تصویر کشــیدن یک اثر 
بیوگرافی او را همراهی کرد. اکنون »هناس« با بازی، مریال زارعی و بهروز شعیبی یکی از پربحث ترین آثار 
جشنواره فجر امسال است. در ادامه گفتگوی شهره پیرانی که با »خبرگزاری صبا«  انجام شده را می خوانید.

به نظر شــما »هناس« توانست زندگی مشترک  شما را به شــکل مدنظرتان به تصویر 
بکشد؟ »هناس« تا چه میزان در روایت موفق بوده است؟

بله، قطعا، به نظر من کامال موفق بوده است. باتوجه به مصاحبه هایی که با من انجام شده، اساس فیلم بر 
مبنای واقعیت بود.

 برخی مدعی اند، قسمت هایی به سناریو اضافه شده اســت، شما چطور فکر می کنید؟ 
»هناس« تا چه میزان در روایت امانت داری کرده است؟

نه، نمی توانم بگویم اضافه شده بود. شاید یک سری تغییرات اتفاق افتاد؛ اما همگی الزمه درام اثر بوده، 
هیچ نکته ای از فیلم نیست که ریشه در واقعیت نداشته باشد. جا به جایی هایی انجام شد و کامال هم مشخص 
بوده است، اما تمام این دگرگونی ها در جهت روایت و درام فیلم شکل گرفت. روایت و تک تک جزئیات فیلم 

مبتنی بر واقعیت بود.
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