
فیلم ماه

افسـون جاوید: از »دودکش« تـا »مدینه« 
و از »پشـت بـام تهـران« تـا »زیــر پـای 
مـادر«؛ او بـا تجربه هایـی مفیـد از قـاب 
جادویـی تلویزیـون به پـرده نقـره ای سـینما رفتـه و حاال 
نامـش در کنار نـام محمدرضـا هنرمند به چشـم می خورد. 
می گویـد همیشـه می خواسـته اولیـن کار سـینمایی اش 
اثـری باشـد کـه تـا ابـد بتوانـد از آن دفـاع کنـد و حـاال 
»سـمفونی نهم« همـان اثـر قابل دفاع شـده اسـت. بهانه 
گفت وگـوی مـا شـاید »سـمفونی نهم« باشـد، اما بیشـتر 
می خواهیم دربـاره تهیه کنندگـی یک زن جوان در سـینما 
و مصائـب آن بدانیـم. در ادامـه، گفت وگـوی »صبـا« را با 
زینـب تقوایـی می خوانیـد؛ زنـی کـه بـه قـول خـودش 
حواشـی پیرامونش ناشـی از عـدم اطـالع افرادی خـارج از 

حوزه رسـانه اسـت. 

به عنوان اولين سوال به ما بگوييد تهيه کننده 
زن جوانی که چند سريال خوب و پربيننده در 
تلويزيون ارائه کرده است، با ورود به سينما 
مورداستقبال سينمايی ها واقع می شود يا 

برايش سنگ اندازی می کنند؟ 
من به دلیل ســابقه حضور در رســانه در این رابطه 
خیلی دچار مشکل نشدم. حدودا ۱7، ۱8سال است 
که در رســانه فعالیت دارم و قریب به ۱۰سال است 
که در حوزه  تولیدات نمایشــی هستم. فکر می کنم 
کارنامه افراد خیلی از مسائل را مشخص می کند و در 
همین راستا همیشه تالش کرده ام با توانمندی هایی 
که خداوند به من عنایت کــرده و کارهایی که انجام 
می دهم خودم را نشــان دهم. در رابطه با این بحث، 
قبل تر در تلویزیون صحبت های زیادی پشت سر من 
شده بود، اما اساسا به این حواشی توجهی نمی کنم 
و برایم اهمیتی ندارد، چون خللی در کار اجرایی من 
به وجود نمی آورد. از طرفی سینما و سینماگران، خانه 
سینما و انجمن صنفی تهیه کنندگان برخورد بسیار 
منطقی و درستی داشــتند. در بدو ورودم به سینما 
مراتب حقوقی را طبق روال پشت سر گذاشتم  و در 
مجموع باید بگویم تهیه کنندگان باسابقه ای مسئول 
اصناف و خانه سینما هســتند و به محض مذاکره با 
افراد متوجه می شوند که آن ها تا چه حد در کار خبره 
هستند. در کل با وجود اینکه فکر می کردم شاید به 
دلیل مســائلی مانند جوان و تازه کار بــودن و یا زن 
بودنم، در این عرصه با مخالفت هایی روبه رو شوم، هیچ 
مساله ای پیدانکردم و برخوردها هم با من خوب بود. 

قبل تر و در جريان جشــنواره سی وهفتم 
فجر با اکران فيلم »سمفونی نهم« عده ای 
عنوان کردنــد که زينــب تقوايی مراتب 

حقوقی تهيه کنندگی را طی نکرده اســت 
و صراحتا گفتند مشــخص نيست ايشان 
چگونه تهيه کننده شــده است، اما با توجه 
به گفته های شــما، مراتب حقوقی اين امر 
کامال طی شده است، پس اين شايعات را 

رد می کنيد؟! 
افرادی کــه از فضا دور هســتند و همه چیــز را از 
دور تماشــا می کنند و نظر می دهنــد، حرف های 
قابل استنادی ندارند.  برای مثال همه سن مرا اشتباه 
می گویند و درحالی که از سال 8۰ فعالیت می کنم، 
در اینترنت زده اند از 29 ســالگی فعالیتــم را آغاز 
کرده ام؛ با یک حساب و جمع و تفریق ساده می شود 
دید که این حرف درست نیســت. یا مثال نوشته اند 
زینب تقوایی اولین کارش را در 25سالگی آغاز کرده 
که اصال درست نیســت چون  من از سال 8۰ به طور 
کلی وارد کار و از ســال 82 وارد قسمت تولید و فنی 
سازمان شدم  و از سال 84 تهیه کنندگی برنامه های 
تلویزیونی و مناســبتی و مستندســازی را برعهده 
داشتم. از سال 89 وارد تولیدات نمایشی شدم و همه 
این ها تا امسال می شود ۱8ســال فعالیت. من بارها 
گفته ام متولد ۱۳6۱ هســتم اما می نویسند متولد 
۱۳67! این ها مسائلی بســیار پیش افتاده است اما 
متاسفانه به خاطر وجود فضای مجازی، تفکر بعضی 
از افراد بسیار سطحی شــده و بدون اینکه لحظه ای 
فکر و تامل کنند، فقط حرف های بی اساس می زنند. 
من اصال دلیلی برای جواب دادن بــه این گونه افراد 
نمی بینم چون کارنامه هر کسی می  تواند همه چیز را 
مشخص کند. همچنین امکان ندارد در این دنیا بعد 
از اینکه خداوند چیزی را بــرای تو بخواهد، بتوانی 
براساس شانس کار کنی، پس این مسائل و حرف و 

حدیث ها برای من بی اهمیت است .


