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 مجله تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره 10  
 آذر 1400

یک آدم عادی صاحــب اکت و رفتار 
شخصی می دانید که قرار نیست الگو 

باشد؟
آن چیزی که برای من مهم هســت این 
است که به هر حال همه  ما به عنوان یک 
هنرمند رفتار و کردار درســتی داشته 
باشیم و این به نظر من می تواند یک الگو 
باشــد. یعنی اینکه در حقیقت بتوانیم 
همان کاری را کنیم کــه تأثیر خوبی بر 
جامعه بگذاریم و این قضیه همیشه برای 

من مهم بوده است. 

-آتابای برخالف این که در وهله اول 
فیلمی با دنیای مردانه به نظر می رسد، 
اما جزییاتی که برای شخصیت های 
زن آن تعریف کرده اید، کامال ذهن 
مخاطــب را درگیــر می کنند. حتی 
کوتاه تریــن بازی هــای زنان فیلم 
هم در روند قصه نقــش موثر دارند 
و شخصیت ها هم بســیار ملموس 

هستند…
بله، به نکته ی درستی اشاره کردید. 
اتفاقا فیلم من با اینکه فیلم مردانه ای 
به نظر می رسد اما شخصیت های زن 

بسیار قوی دارد که اتفاقا از شخصیت های 
مرد داستان شــخصیت های محکم تری 
هستند و جزئیات خیلی خوبی هم راجع به 
آن ها دیده می شود. مهم ترین شخصیت این 
داستان خواهر آتابای یعنی فرخ لقا است 
که فوت شــده اما ما دائم از او می شنویم. 
پس از او شــخصیت پاپل است، زنی قوی 
که شوهرش را از دست داده و با دخترش 
و فرزنــد او زندگی می کنــد. جیران هم 
شخصیتی اســت که من خیلی دوستش 
دارم. او دختر نوجوانی اســت که آمال و 
آرزوهای بسیاری دارد و چون اهل کتاب و 
درس است دلش می خواهد که خودش را از 
این وضعیت رهایی ببخشد؛ به شهر برود و 
به درسش ادامه دهد و تنها راه را در وجود 
آتابای می بیند. سیما دختری که خارج از 
کشور زندگی کرده، شوهرش به دلیل اینکه 
سرطان گرفته از او جدا شده. سیما به ایران 
بازمی گردد و برای اینکــه حال و هوایی 
عوض کند به همراه پــدرش به آن منطقه 
می آیــد و آتابای را می بینــد. به هر حال 
هر دو شــخصیت به دلیل سرگشتگی ها و 
مشکالتی که دارند، نسبت به هم شیفتگی 

پیدا می کنند…

آن چیزی که برای 
من مهم هست این 
است که به هر حال 
همه  ما به عنوان 
یک هنرمند رفتار و 
کردار درستی داشته 
باشیم و این به نظر 
من می تواند یک الگو 
باشد


