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به عنوان کارگردان، نویسنده و تهیه 
کننده اثر

برگ برنده 
و نکات جالب 
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فیلم: موقعیت مهدی
ژانر: پرتره، بیوگرافی

شمایل یک فیلم

رو ح اهلل زمانی بازیگر فیلم » موقعیت مهدی«:

شباهتم  به یک شهید  
دلیل انتخابم شد

ــد  ــد مجیــدی آغــاز کردی ــا »خورشــید« مجی   ســینما را ب
ــم  پیشــنهادی داشــتید؟ ــا پیــش از آن ه ی

کار بازیگری را با مجید مجیدی آغاز کردم. از کودکی عالقه بســیاری 
به این حرفه داشتم اما همیشه می شنیدم که ورود به این فضا بسیار دشوار 
اســت و پارتی و پول می خواهد، به همین دلیل از بازیگری زده شــدم تا 
این که آقای مجیدی یک روز برای تست بازیگری به مدرسه ما آمدند و من 
را برای بازی در فیلم  »خورشــید« انتخاب کردند، در واقع می توانم بگویم 

به طور کامال اتفاقی در این مسیر قرار گرفتم.
ــاب  ــدی« انتخ ــت مه ــم »موقعی ــرای فیل ــه ب ــد ک ــه ش   چ

ــدید؟  ش
به دلیل شباهت ظاهری ام به خسرو مالزاده )جانباز در قید حیات( از 
طرف محمد عسگری دستیار یک »خورشــید« به آقای هادی حجازی فر 
معرفی شــدم. وقتی »خورشــید« را با مجید مجیــدی کار کردم هرگز 
فکر نمی کــردم که برای تجربــه دوم در فیلم »موقعیــت مهدی« هادی 
حجازی فر که فیلمی درجه یک اســت بازی کنم. البته ایــن را بگویم که 
کار کردن با حجازی فر را همیشه دوست داشــتم چرا که او هم مانند من 

ترک زبان بود.
  ترجیح می دهید بیشتر در چه ژانری بازی کنید؟ 

دوســت دارم  هر مدل نقشــی را بازی کنم اما »موقعیــت مهدی« و 
این ژانر برایم بســیار جذاب بود. اصال فکر نمی کردم که دومین کارم این 
باشد. البته این را بگویم که برای رسیدن به این نقش، هادی حجازی فر و 

ابراهیم  امینی بسیار به من کمک کردند.
  آیــا در انتخــاب نقش هــا کســی بــه شــما کمــک  می کنــد 

و یــا از کســی مشــورت می گیریــد؟
 محمد عســگری مانند یک رفیق و برادر بزرگ تر برای من اســت. در 
انتخاب کارها همیشــه به من کمک می کند. هــر کاری را که می خواهم 

قبول کنم از ایشان کمک می گیرم  و حرفشان برایم سند است.

  از چالش هــای نقــش خســرو مــالزاده بگوییــد؟ آیــا 
ــد؟ ــب باش ــان عجی ــه برایت ــود ک ــم ب ــی در فیل صحنه های

خســرو مالزاده که مــن نقــش آن را در فیلم »موقعیــت مهدی« 
ایفا می کردم آن زمان فقط 15 ســال سن داشــت، این نقش بسیار برایم  

فیلم های پرتره دفاع مقدس
به بهانه فیلم موقعیت مهدی

کارگردان: یداهلل صمدی
تهیه کننده: جواد نوروزبیگی
سرمایه گذار: بنیاد شهید  و امور ایثارگران
مروری بر زندگی خلبان شهید عباس بابایی 
از کودکی تا شهادت

کارگردان: هادی حجازی فر
تهیه کننده: حبیب اهلل والی نژاد
سرمایه گذار: سیمافیلم و انجمن 
سینمای انقاب  و دفاع مقدس، بازگشت
 مهدی باکری به خانه پس از شهادت برادرش 

کارگردان: حسین قاسمی جامی
تهیه کننده و سرمایه گذار: سیمای شاهد
 روایت گر زندگی دو تن از خلبانان 
هوانیروز ارتش جمهوری اسامی ایران 
یعنی احمد کشوری و علی اکبر شیرودی

کارگردان: محمدحسین مهدویان
تهیه کننده: حبیب اهلل والی نژاد
روایت زندگی شهید حسن باقری با نام 
واقعی غامحسین افشردی از جوانترین 
فرماندهان ایران در دوران جنگ ایران و 
عراق
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  تبسم کشاورز
ــته ای  ــای برجس ــل چهره ه ــید و مقاب ــوش درخش ــدی خ ــد مجی ــید« مجی ــی در »خورش ــش عل ــا نق ــی ب روح اهلل زمان
ــز  ــر ونی ــنواره معتب ــات داوران جش ــش هی ــن درخش ــرد. همی ــی ک ــی نقش آفرین ــواد عزت ــان و ج ــی نصیری ــون عل چ
ــادی  ــدی« ه ــت مه ــا »موقعی ــد. روح اهلل ب ــه او بدهن ــترویانی را ب ــو ماس ــه مارچل ــوم ب ــزه موس ــت، جای را واداش
ــا« بــه ســواالت  ــا »روزنامــه صب حجازی فــر در چهلمیــن دوره جشــنواره حضــور دارد. ایــن بازیگــر در گفت وگویــی ب

ــد. ــه می خوانی ــه در ادام ــت ک ــخ داده اس ــای آن پاس ــم و چالش ه ــوص فیل ــا در خص م

کارگردان: هادی حجازی فر
آخرین اثر سینمایی او بازی و نویسندگی 

در فیلم »آتابای« به کارگردانی »نیکی 

کریمی« است.
تهیه کننده: حبیب اهلل والی نژاد

او تهیه کنندگی »آخرین روزهای زمستان«، 


