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مهناز انصاریان؛ بازیگر سریال »پس از باران« در گفت و گو با »صبا« :

مهناز انصاریان در ســال 1354 در تهران به دنیا آمد. او نویســنده و بازیگر تلویزیون و سینماســت و کار خودش را در سال 
1364 با فیلم »کلیــد« آغاز کرد. ازجملــه مجموعه های تلویزیونی که انصاریان در آن ها حضور داشــته اســت، می توان به 
»مرگ تدریجی یک رویا« و »پس از باران« اشــاره کرد. او در فیلم های ســینمایی »قصه پریا«، »میکس«، »هفت سنگ«، 
»می خواهم زنده بمانم«، »شهر خاکستری« و »کلید« نیز حضور داشته است. انصاریان اکنون از دنیای بازیگری خداحافظی 
کرده و مشغول نگارش رمان ها و کتاب هایش اســت. انصاریان ایفاگر نقش دلچسب »شیرین« در سریال »پس از باران« است 
و کمتر کسی است که او را در این نقش به یادماندنی به یاد نیاورد. »شــیرین« دختر نوجوانی بود که به عنوان همدم و مونس 
»شــهربانو«، قربانی هوس های غالم شــد. این مجموعه و بازی انصاریان چنان جذاب بود که بازپخش های متعددی داشت 
ازجمله بازپخش از شبکه های آی فیلم و در بازپخش ســریال »پس از باران« از کانال انگلیسی شبکه  آی فیلم مورد استقبال 
قرار گرفت و این موضوع از بازخوردهای آن برای رســانه ملی و معاونت برون مرزی مورد توجه عوامل ســازنده قرار گرفت با 
همین بهانه و برای پیگیری از برنامه های هنری این هنرمند خوب کشور پای صحبت های او نشستیم که در ادامه می خوانید.

شهربانو جمعه پور

گفت و گو

»ملکوت«    حاج     فتاح    و  فرشته

ساخت مجموعه های نمایشــی در ژانر ماورایی در تلویزیون آغازی داشت و پایانی؛ 
نقطه آغازش »او یک فرشته بود« و خط پایانش »ملکوت«. محمدرضا آهنج در مقام 
کارگردانی که سریال هایی همچون »عملیات125« و »آسمان من« را در کارنامه خود 
داشت با مجموعه »ملکوت«، شانس خود را در ساخت آثار ماورایی نیز آزمود و نتیجه 
کارش البته چندان به مذاق منتقدان و مخاطبان خوش نیامد و اقبال عمومی ندید. 
سریال »ملکوت« برای اولین بار در رمضان سال13۸۹ از شبکه دو سیما روی آنتن 
رفت. این سریال داستان »حاج فتاح سلطانی«، کارخانه دار متمولی را روایت می کند 
که دچار مرگ مغزی شده و به کما می رود. »سرمست« داماد »حاج فتاح« با بازی رضا 
رویگری از این فرصت استفاده کرده و سعی در تصاحب اموال او دارد. »حاج فتاح« که 
به اتمسفری شبیه عالم برزخ وارد شده، با فرشته ای همراه می شود که آمده است تا 
مروری داشته باشد بر کارهای او در زمان حیات و در این مسیر، رفت وآمدهایی میان 

عالم برزخ و دنیا صورت می گیرد. 
سریال »ملکوت« برای نشان دادن مختصات و ویژگی های عالم برزخ به مخاطب، نگاه 
خاصی دارد به بهره  گیری از جلوه های ویژه و تکنیک های رایانه ای و تمام توان خود 
را به کار می گیرد تا این عالم را برای بینندگان واقعی و البته پر از رمز و راز جلوه دهد؛ 
تالشی که البته چندان با توفیق همراه نمی شود و برخی از تکنیک های به کار رفته، 
ابتدایی و دم دستی نشان می دهند. اصوالً ساخت آثاری از این دست برای مخاطبی 
که به مدد لوح های فشــرده، آخرین و جدیدترین فیلم های سینمایی و سریال های 
تلویزیونی برخوردار از جلوه های ویژه را دیده است، آن هم با امکانات نرم  افزاری موجود 
در کشور، سخت و پیچیده به نظر می  رسد. با این همه، نباید از مدار انصاف خارج شد 
و به این نکته اذعان نکرد که برخی از جلوه های ویژه به کار رفته در سریال »ملکوت«، 

دیدنی و چشم نواز از کار درآمده است.
اثر محمدرضا آهنج به لحاظ سوژه و در مقیاس تلویزیون ایران، از یک موضوع به نسبت 
بکر و جذاب برخوردار است. عالم برزخ و ویژگی های برآمده از آن و گشوده شدن چشم 
برزخی »حاج فتاح« در رفت وآمدهایی که به دنیا دارد، به خودی خود می تواند حس 
کنجکاوی جامعه هدف مخاطب سریال را برانگیزاند. اتفاقا موج انتقاداتی که به این 
سریال در زمان پخش وارد شد به نوعی نشان از دیده شدن و پرمخاطب بودن آن دارد. 
حضور فرشته مراقب با بازی کوروش تهامی و با آن گریم عجیب و غریب هم، از دیگر 
موارد بحث برانگیز سریال »ملکوت« است که با انتقاداتی از سوی کارشناسان مذهبی 
همراه بود. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیســت که با مجموعه »ملکوت« بود که 
برای اولین بار در تلویزیون شمایل یک فرشته به تصویر کشیده می شد و از این منظر 
این اثر را باید یک سریال پیشرو و خط شکن برشمرد. آهنج در مقام کارگردان سریال 
»ملکوت«، بخشی از کاستی ها و نقاط ضعف اثر خود را ناشی از زمان کم برای ساخت 

و به آنتن رساندن آن ذکر کرده است. 
شاید اســتفاده از یک بازیگر دیگر برای نقش آفرینی کاراکتر »حاج فتاح سلطانی« 
می توانســت عامل موثری باشد برای ملموس تر شــدن و هم ذات پنداری مخاطب 
با این شخصیت. محمدرضا شــریفی نیا قبل از بازی در شمایل »حاج فتاح«، ایفای 
نقش کاراکترهای مشابه البته با رگه هایی از طنز را در آثار سینمایی برعهده داشت 
و همین موضوع، باورپذیر بودن این شــخصیت را برای مخاطب با چالش و ناباوری 
همراه می کرد. کوروش تهامی هم هر چند تمــام تالش و تجربه خود را برای هر چه 
بهتر درآوردن کاراکتر فرشته به کار گرفته اســت اما نتیجه چندان راضی کننده از 
آب درنیامده و شاید انتخاب بازیگر دیگری که مخاطب کمتر با آن آشنایی داشت، 

می توانست فرشته ملموس تری را به بینندگان ارایه دهد. 
با این حال، سریال »ملکوت« از ویژگی  ها و نقاط قوتی برخوردار است که می  تواند هر 
مخاطب با هر سلیقه و سطح توقعی را با خود همراه کند و تا پایان کار پای تلویزیون 
بنشاند. کشــمکش های خانواده »حاج فتاح« در زمان به کما رفتن او، دسیسه  های 
»سرمست« و مروری بر اعمال تاجر متمول و آثار آن ها بر زندگی اش در دنیا و کارنامه 
اخروی اش از جذابیت های سریال »ملکوت« است. حضور تیمی از بازیگران توانمند 
و کارکشــته همچون پروانه معصومی، ایرج نوذری، فریبا متخصص، آهو خردمند، 
نیما شاهرخ شاهی، کمند امیرسلیمانی، رز رضوی و ترالن پروانه در کنار محمدرضا 
شــریفی نیا، کوروش تهامی و رضا رویگری از دیگر نقاط سریال »ملکوت« است که 
در ترغیب مخاطب به تماشــا و پیگیری این اثر ماورایی نقش مهمی را ایفا می کند. 
انتخاب سریال »ملکوت« با همه نقاط قوت و ضعفش برای پخش از کانال عربی شبکه 
آی فیلم یک گزینش مناسب و هوشمندانه به نظر می رسد، از این منظر که مخاطبان 
عرب زبان عموما مسلمان این کانال با مســائلی همچون عالم برزخ آشنایی دارند و 

ازجمله دغدغه های آن هاست.
مخاطبان عرب زبان  آی  فیلم به تماشای مجموعه ای نشسته اند که با برخورداری از یک 
قصه جذاب، جلوه های ویژه به نسبت قابل قبول و نقش آفرینی های روان و حرفه ای 

بازیگرانش یک اثر قابل تامل و جذاب به نظر می رسد.

زهرا صلواتی

یادداشت
سریال »پس از باران« از  آی فیلم انگلیسی پخش شد آیا این مجموعه را 

دیده اید و نظری درباره دوبله اش دارید؟
نه؛ متاسفانه سریال را با دوبله ندیده ام.

به نظرتان »پس از باران« درنهایت چگونه سریالی شد؟
این که مردم دوستش داشتند و بارها از شبکه های مختلف بازپخش شده 
است و هنوز هم بینندگان آن را می بینند، نشان می دهد که سریال خوب 

و موفقی بوده است.
به نظرتان چرا این اتفاق افتاد و سریال تا این حد موفق شد؟

فکر می کنــم واقعی بودن شــخصیت های داســتان تأثیــر زیادی در 
پذیرشش نزد مردم داشته است. بینندگان ســریال را دوست داشتند و 
با شخصیت هایش هم ذات پنداری می کردند. به نظر من مهم ترین دلیل 

محبوبیت »پس از باران« همین بود.
چگونه شد که شما برای نقش »شیرین« انتخاب شدید؟

راستش را بخواهید برای خودم هم این ســوال پیش آمد. من از عوامل 
مجموعه پرســیدم که چرا از بازیگران مطرح دیگر مثاًل از خانم ژاله علو 
نمی خواهند که این نقش را بازی کنند، اّما کارگردان گفتند که کار مرا 
در فیلم »می خواهم زنده بمانم« دیده اند و دوست دارند که من این نقش 

را بازی کنم. 
در این کار گریم سنگینی داشتید و باید شما را پیر می کردند، درباره این 

موضوع لطفاً توضیح بدهید و این که آیا این موضوع برایتان سخت نبود؟
بله؛ همان طور که گفتید »شــیرین« یک زن مسن است که خاطراتش 
را تعریف می کند. هوا گــرم بود و باید گریم ســنگینی روی صورت من 
انجام می شد تا به آن سن و سال دربیایم. به طور کلی گریم های سنگین 
مشکالتی را برای بازیگران به وجود می آورند و به ویژه این که هوا هم خیلی 

گرم بود و بر سختی این کار اضافه می شد. 
کاراکتر »شیرین« چه جذابیت هایی برایتان داشت؟

»شیرین« زنی اســت که در شرایط ســختی زندگی می کند. مشکالت 
زندگی را برمی تابد و باید در کنار همسری زندگی کند که هیچ تناسبی به 
لحاظ روحی با او ندارد. او باید با وجود این مشکالت به زندگی ادامه دهد 
و با سرنوشتش کنار بیاید. این شــرایط باعث شده بود که او زن خاص و 
منحصربه فرد و البته مظلومی باشد. تمام این ها به زیبا شدن نقش کمک 
می کرد. در پیرامون این زن همیشه مشکالتی وجود داشت که او مجبور 
به تحمل آن ها بود. درواقع ما شــاهد یک بعد انســانی در این شخصیت 
هستیم که مجبور اســت جبر زندگی را تحمل کند و همه چیز را باور و 
قبول داشته باشد. به طور کلی او با زندگی سر جنگ نداشت. با همه چیز 
با مســامحه برخورد می کرد. فکر می کنم مثال های زیادی از این زنان را 
در جامعه خودمان چه در قدیم و چه در حال حاضر داریم. اگرچه شرایط 
این زن اسفناک و غم انگیز است، اّما ایفای این نقش می تواند جذاب باشد.

ماندگار شدن این سریال برایتان قابل پیش بینی بود؟
بله؛ این موضوع برایم قابل پیش بینی بود. وقتی در این پروژه کار می کردم، 
مطمئن بودم که توجه زیادی به آن جلب خواهد شــد. وقتی داستان را 
خواندم متوجه شدم که یک ظلم ناخواسته به »شیرین« تحمیل شده و 
این ظلم در این داستان روایت می شــود. این چیزها معموالً برای مردم 
جذاب است. در این سریال خان ساالری و روابط فئودالی روایت می شود و 
مردم متوجه می شوند که در یک برهه تاریخی چقدر این خان و خان بازی 
قوی بوده است. این شرایط برای مردم جذابیت دارد، اگر چه تأسف انگیز 

هم هست.
نقش »شیرین« چه جایگاهی در کارنامه هنری تان دارد؟

در این نقش به من توجه زیادی شــد، به ویژه این که در این نقش بسیار 
مظلوم بودم و بــه همین دلیل مورد توجه مردم قرار گرفتم. شــخصیت 
»شیرین« جذاب بود. کسی بود که هیچ راه چاره ای نداشت و خودش باید 
به خودش کمک می کرد و به گونه ای با دیگران مدارا می کرد. جالب بود که 
وقتی مردم مرا در کوچه و بازار می دیدند با نام »شیرین« صدا می زدند. 
برخی مرا بغل می کردند و می بوسیدند. یک نفر به من می گفت، من وقتی 
در آشپزخانه بودم به بچه ها می سپردم که وقتی »شیرین« آمد مرا صدا 
کنید تا بیایم. این نوع واکنش ها نشان می داد که نقش به دل مردم نشسته 
است و آن ها کار را دوست داشته اند، به همین دلیل این کار را دوست دارم 

و به لحاظ حرفه ای هم جایگاه خوبی در کارنامه ام دارد.
سریال سازی در بیست سال قبل چه تفاوتی با االن کرده است؟

نمی دانم این حرفی که می زنم درست است یا نه، اّما شما به سریال هایی 
که االن ساخته می شــود نگاه کنید. به لحاظ قصه اتفاق خاصی در آن ها 
نمی افتد. فکر می کنم به نوعی گرفتار تکرار شــده ایم. فکر می کنم در دو 

دهه پیش کارها قوی تر بود و سریال های بهتری ساخته می شد.
می خواهم از اینجا دوباره اعالم کنم که مــن مانند یک قهرمان و در اوج 
عزت و نه در ذلت از دنیای بازیگری خداحافظی کرده ام. االن مشــغول 
نوشتن رمان ها و کتاب هایم هســتم و از این که این تصمیم را گرفته ام، 

خوشحالم. 

نگاهی به سریال ماورایی آی فیلم عربی

»شیرین«    با   زندگی
کنار آمده   بود


