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دیدهشدهدر»هیس!دخترهافریادنمیزنند«

چــه شــد کــه در فیلــم »دســته 
ــازی  ــدی ب ــر قی ــران« منی دخت

کردیــد؟ 
در ابتدا خانم پانته آ حســینی 
با مــن تماس گرفتند، راســتش 
آن زمان اصال حوصله شــروع کار 
جدیدی را نداشتم، اما وقتی برای 
بار دوم زنگ زدند نظرم عوض شد، 

پیش خودم گفتم حاال تا دفتر 

می روم، ببینم چه می شود. به یاد دارم وقتی از آن جا برمی گشتم 
در آسانسور با خودم  نذر کردم که این نقش را بازی کنم و این کار 

را هم کردم.

ــگ و  ــر جن ــم در ژان ــه فیل ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــان  ــای نقش ت ــی از چالش ه ــت کم ــدس اس ــاع مق دف

ــد؟  بگویی
چالش و درگیری برای تمام بازیگران وجود دارد. بازیگر ذاتا 
مولف نیست، هرچه بگوید آروغ روشــن فکری است، بنابراین 
این کارگردان اســت که مسیر را مشــخص می کند. 
بازیگر باید در دســتان کارگردان باشــد 
و خودش را از همه چیز رهــا کند. در 
»دســته دختران« این اتفــاق برای 
من افتاد. با وجود تمام ســختی هایی 
که داشــت امــا خوب پیــش رفت. 
حقیقتا من نزدیک به چهار ســال 
 سر ســریال کیانوش عیاری بودم 
و از مدیــوم ســینما فاصله گرفته 
بودم، این یکــی از چالش هایم 
بود، البته این را بگویم که کار 
کردن کنار عیــاری چیزی 
کمتر از ســینما نداشــت، 
فکر می کنم اگــر آن کار را 
در  نمی توانستم  نمی کردم ، 
»دسته دختران« خوب ظاهر 

شوم.

»دســته دختــران« روایــت 
اســت،  زنــان  نــگاه  از  جنــگ 
خودتــان چــه ارتباطــی بــا ایــن کار 

؟ یــد فته ا گر

آن طور که بنیاد شــهید و ایثارگران اعالم کرده است 500 
زن رزمنده داشــته ایم، البته فکر می کنم این عدد کم است و به 
واقعیت نزدیک نیســت. خانم هایی را داشــته ایم که در روزگار 
جنگ شهید شــدند، اما هیچ کوچه و فرهنگســرایی به نام شان 
نیســت. حاال یک بار هم از زاویه خانم ها جنگ را می بینیم. واقعا 
مردانگی نه به معنای جنســیتی بلکه به معنــای فکر، قدرت و 

جسارت در خانم قیدی بیشتر از خیلی از آدم هاست.

از حــس و حالتــان بــرای ایفــای 
ایــن نقــش بگوییــد. خودتــان 

ــتید؟ ــت داش ــدر کار را دوس چق
اگر یک روز فرصتی نباشــد که دیگر 
کار کنم و بگویند از ســینما خداحافظی 
کن، فکــر می کنم بهترین فیلــم خود را 
بازی کرده ام و چیزهایی را که می خواستم 

در»دسته دختران« تجربه کرده ام. 
در ایــن بیســت و پنــج ســالی که 
از »مهرمــادری« تــا بــه حال گذشــته 
فکــر می کنــم ســخت ترین و یکــی از 
حرفه ای ترین کارهــای زندگی ام را بازی 
کرده ام، حــس می کنم که دوبــاره زنده 
شده ام. متاســفانه ما نسبت به هم بی مهر 
هستیم، همدیگر را بازیگران تلویزیونی یا 
تئاتری خطاب می کنیم. بارها این حرف ها 
را شــنیده ام، اما از کنار آن هــا می گذرم. 

منیر قیدی جسارت بســیاری داشــت که من را برای این نقش 
انتخاب کرد، برای این که می دانم چــه بازیگرهایی پیام دادند و 

تالش کردند که این نقش را بازی کنند، اما خدا را شــکر که من 
توانستم این کار را بازی کنم.

بــازی کنــار بازیگرهــای خانــم فیلــم چگونــه بــود؟ 
کمــی از همــکاری بــا آن هــا بگوییــد.

اگر فرشــته حســینی، نیکی کریمی، پانته آ پناهی ها و بقیه 
نبودند نقش من دیده نمی شــد. پشــت 
آن وانتی کــه در فیلم می بینیــد عمر ما 
گذشت. اگر بازیگران دیگر کنار من نبودند 
کاراکتر من شــکل نمی گرفت، ما کنار هم  
خندیدیم، قهر کردیم، آشــتی کردیم و در 
کل حضور آن ها خیلی بــه من و پیش برد 

نقشم کمک کرد.

در انتهــا اگــر حرفــی باقــی 
مانــده ســراپا گوشــیم.

امسال نســبت به بچه های خبرنگار و 
روزنامه نگار بی مهری زیادی شــده است. 
ما سال پیش اشــکان منصوری را داشتیم 
که خبر می نوشت و مصاحبه می کرد، واقعا 
جای او در جشــنواره و بین ما خالی است. 
خیلی ناراحت شــدم که چرا از او یادی در 
جشنواره نشــده اســت. امیدوارم وقتی از 
آدم های بزرگ یاد می کنیم افرادی مانند اشــکان منصوری را که 

قلب هایشان مثل ذاتشان بزرگ بود فراموش نکنیم.

اگریکروزفرصتینباشدکه
دیگرکارکنموبگویندازسینما
خداحافظیکن،فکرمیکنم

بهترینفیلمخودرابازیکردهام
وچیزهاییراکهمیخواستمدر
»دستهدختران«تجربهکردهام.
دراینبیستوپنجسالیکهاز
»مهرمادری«تابهحالگذشته

فکرمیکنمسختترین
ویکیازحرفهایترینکارهای

زندگیامرابازیکردهام

دیدهشدهدر»دایرهزنگی«

تبسمکشاورز

ــل ــیدومقاب ــوشدرخش ــادری«خ ــرم ــم»مه ــازیدرفیل ــاب ــالگیب ــلیمانیدر1۳س ــینس حس
داوودنــژاد محمدرضــا و اســماعیلخانی جمشــید معتمدآریــا، فاطمــه چــون چهرههایــی
ــر« ــگعنب ــرف«،»نهن ــا«،»کولب ــک«،»هزارپ ــای»مارمول ــافیلمه ــسازآنب ــرد.پ ــیک نقشآفرین
بیشــتردیــدهشــد.ســلیمانیبــافیلــم»دســتهدختــران«بــهکارگردانــیمنیــرقیــدیدرچهلمیــن
ــمآنقــدربرایــشلذتبخــش ــنفیل ــازیدرای ــهاو،ب ــهگفت ــمفجــرحضــوردارد.ب جشــنوارهفیل
ــته ــد،»دس ــیکن ــریخداحافظ ــابازیگ ــودب ــورش ــکروزمجب ــری ــداگ ــرمیکن ــهفک ــودهک ب
ــی ــنبازیگــردرگفتوگوی ــودهاســت.ای ــنکارزندگــیاشب ــران«ســختترینوحرفهایتری دخت
بــا»روزنامــهصبــا«بــهســواالتمــادرخصــوصایــنفیلــموچالشهایــشپاســخدادهاســتکــه

درادامــهمیخوانیــد.

حسینسلیمانیبازیگر»دستهدختران«:

هیچ کوچه و فرهنـگسرایی 
به نام زنان شهید نیست


