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برگ برنده:  پرداختن به بخشی از زندگی نامه شهید باکری
نکته جالب: بازی و کارگردانی همزمان هادی حجازی فر در این اثر و شباهت 

زیاد گریم او به شهید باکری
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فیلم های پرتره دفاع مقدس
به بهانه فیلم موقعیت مهدی

کارگردان: محمدحسین مهدویان
تهیه کننده: حبیب اهلل والی نژاد
سرمایه گذار: سازمان هنری 

رسانه ای اوج
پرداختن به زندگی 
حاج احمد متوسلیان

کارگردان: سیاوش سرمدی
تهیه کننده:جلیل شعبانی

سرمایه گذار: سازمان هنری رسانه ای اوج
برشی از زندگی خلبان شهید منصور 

ستاری

کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا
تهیه کننده: بنیاد سینمایی فارابی 

و ابراهیم حاتمی کیا
سرمایه گذار: بنیاد سینمایی فارابی

روایتی از 4۸ساعت حضور شهید چمران در 
نبرد پاوه

کارگردان: جمال شورجه
تهیه کننده: سید علیرضا سجادپور

روایتی ازعملیات ها و ترورهای 
نافرجام دشمنان علیه خلبان سرتیپ 

شهید عباس دوران
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چالش برانگیز بود. فکر کردن بــه جوان هایی مثل خودم که در جنگ 
حضور داشتند و شــهید شــده  بودند مرا به فکر فرو می برد. در حین 
فیلمبرداری وقتی بچه های جلوه های ویژه می گفتند از کنار انفجارها 
و بمب ها رد شوید با وجود این که می دانستیم هیچ آسیبی به ما وارد 
نمی شود و فیلم  است اما بسیار می ترسیدیم. آن جا بود که تازه جنگ 

را درک می کردم و متوجه از خودگذشتگی شهدا می شدم. 
یکی از صحنه هایی که مرا آزار داد صحنه ای بود که جنازه رفیقم 

را پیدا می کردم. آن جا بود که به این فکر کردم چقدر سخت است 
جنازه رفیق یا خانواده ات را روی دوشت بگذاری، همین ها باعث 
شد که من بخواهم این فیلم را بازی کنم تا جوان ها بدانند همسن  

و سال های ما در جنگ چه سختی هایی کشیدند. 

مجیــدی  مجیــد  بــا  کــردن  کار    
ــر؟ ــادی حجازی ف ــا ه ــت ی ــخت تر اس س
هیچ کدام، حقیقتا کار کردن بــا هر دو راحت 
بود، خیلی ها می گویند هــادی حجازی فر خیلی 
بداخالق اســت اما واقعا اینگونه نیست ایشان به 
شدت مهربان  هســتند و تسلط بســیاری بر کار 
دارند. حجازی فر بــا بازیگرهایش حرف می زند 
و ارتباط خوبی برقــرار می کند. به عقیده خودم 
»موقعیت مهــدی« از کارهایی اســت که در 

کارنامه کاری من باقی خواهد ماند. 
  در حــال حاضــر مشــغول چــه 

هســتید؟ فعالیت هایــی  و  کارهــا 
فیلم کوتاه »مادرکشــی« را به کارگردانی 

میثــم  محمدخانــی داشــتم   کــه بــه تازگی 
فیلم بــرداری آن به پایان رســیده اســت . این 
نقش هم مانند »موقعیت مهــدی« از نقش های 

چالش برانگیــز من بــود. بعیــد می دانم حاال 
حاالها چنین کاری به من پیشــنهاد شود. در 

واقع »مادرکشــی« و »موقعیت مهدی« باعث 
شد قدمی جدید در کارهای کوتاه و سینمایی بردارم. 

  آیا قصد دارید بازیگری را ادامه بدهید؟ 
از کودکی عالقه بســیاری به بازیگری داشتم ، زمانی که سن من 
کمتر بود گوشــی را روی دیوار می چســباندم و از خودم  مدام فیلم 
می گرفتم. آرزو داشتم که تئاتر کار کنم و یا در فیلمی نقش کوتاهی 
را بازی کنم. خوشبختانه به طور اتفاقی در این مسیر قرار 
گرفتم  و معتقدم که خدا باید برایت بخواهد . 
بسیاری از هم سن و سال های من که در 
این کار بودنــد کناره گیری کردند اما 
من عاشق این حرفه هستم و هرگز آن 

را رها نمی کنم.

به دلیل شباهت ظاهری ام به
 خسرو مازاده )جانباز در قید حیات( از 
طرف محمد عسگری دستیار یک »خورشید« 

به آقای هادی حجازی فر معرفی شدم. 
وقتی »خورشید« را با مجید مجیدی 
کار کردم هرگز فکر نمی کردم 

که برای تجربه دوم، فیلم »موقعیت 
مهدی« هادی حجازی فر که فیلمی 

درجه یک است را بازی کنم

»بادیگارد«، »ایستاده در غبار«، »لباس شخصی« و 
»خروج« را در کارنامه دارد.

نویسنده: ابراهیم امینی

امینی با نگارش ۳فیلمنامه در فجر چهلم حضور دارد.
بازیگران: هادی حجازی فر و روح اهلل زمانی با 

»خورشید« به سینما معرفی شد.


