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عضو شوراي اسالمي شهر تهران:

بايد اداره كل گردشگري
در شهرداري تهران ايجاد شود

برلین كه مدتی است

ارم ،اما
ميشود

فيلم برلين افتخار ديگري براي ايرانيان به ارمغان آورد ،اما اين

همسايه مهربان و صميمي در دل اهالي محله جا باز كرده است.

يكند .با او كه به گفتوگو مينشينيم تا از زندگي ،عالقه ،هنر و

جشنواره فيلم فجر بر شانهاش بنشيند.

آواز گنجشكها
م��ن بازيگ��ري را ن��زد «عب��اس جوانم��رد» و
«ابراهيمآب��ادي» آموخت��م .ب��ازي م��ن در فيلم
«آواز گنجش��كها» كه جايزه خرس نقرهاي را از
جش��نواره برلين گرفتم نيز حكايتي داشت .آقاي
مجي��دي حدودا ً 9ماه دنب��ال بازيگر بود .يكي از
دستيارانش به من زنگ زده بود ،اما چون من در
حال ب��ازي در فيلم «باد در علفزار» در مازندران
بودم نتوانس��تم بروم .گفتند خيليها براي س��فر
به شهرهاي مختلف براي يافتن فردي شبيه من
خرج كردهاند ولي چنين كسي را پيدا نكردهاند و
دوباره سراغ من آمدهاند.
آق��اي مجي��دي ميگفت كه دنب��ال يك فرد
ش��بيه من است اما با 25س��ال سن كمتر ،چون
باي��د بتواند دنبال ش��ترمرغ بدود و در ش��لوغي
تهران رانندگ��ي كند .من گفت��م از عهدهاش بر
ميآيم اما باز شما دنبالش باشيد.
به ش��هريار رفتم .از يك كارگ��ر افغاني درباره
ش��ترمرغ پرس��يدم و متوجه ش��دم ك��ه چطور
ميتوان به ش��ترمرغ غذا داد .وقتي شترمرغ ماده
تخم ميگذارد تا يك ساعت به همراه نر ،تخم را
جابهجا و خن��ك و بعد تخم را رها ميكنند و به
دنبال غذا ميروند .ام��ا اگر در اين زمان به تخم
نزديك شويم لگدي كه شترمرغ 500كيلويي به
انسان ميزند ميتواند استخوان را بشكند .پس از
يك س��اعت ،آقاي مجيدي مرا صدا كرد و گفت
اين لب��اس را بپوش و به ش��ترمرغ غذا بده .من
ه��م رفتم اي��ن كار را انجام دادم ك��ه كار از نظر
كارگردان و فيلمبردار رضايتبخش شد.
آواز گنجش��كها را بازي كردم كه خيلي هم
خ��وب درآم��د و جايزههاي مختل��ف گرفتم .اما
چش��مم دنبال سيمرغ جش��نواره است كه هنوز
نگرفتهام .البته 2بار ديپلم افتخار دريافت كردهام.
خاك پاي مردم را ميبوسم
من جايزههايم را براي ملت عزيزم و سينماي

عضوچهارميندورهشوراياسالميشهرتهرانبابياناينكهبحثگردشگرييكياز
مسائل و موضوعاتي بوده كه در شهرداري تهران مظلوم مانده بود ،افزود« :در نوروز
 93كار شايستهاي انجام شد كه نقطه شروعي در رويكرد گردشگري شهر تهران
بود تا بتوان در نهايت اداره كل گردشگري در شهرداري تهران ايجاد كرد ».به گزارش

ايران ميگيرم .اكنون همه جايزههايم را در موزه
سينما گذاش��تهام .از مدير ارشاد و شهردار وقت
تبريز قدرداني ميكنم كه از من تجليل كردند و
اسم س��ينمايي را در تبريز به نام من گذاشتند و
2تنديس مرا س��اختند و يكي را مقابل سينماي
تبريز و ديگري را در موزه سينما نصب كردند.
من هميش��ه از خودم راضي هس��تم .در ذهن
من جايزه و ماديات نيس��ت ،بلكه دلم ميخواهد
فيلمهاي��ي ماندگار از خود باقي بگذارم .دوس��ت
دارم نق��ش موالن��ا را ب��ازي كنم .من هميش��ه
ميگوي��م خدا ،آنتون��ي كوئي��ن را رحمت كند.
بازيگر خوبي بود .بازي در فيلمهاي «عمرمختار»
و «محمدرس��ول اهلل(ص)» 2شاهكار اوست .من
عاش��ق اينگونه كارها هس��تم .خداون��د متعال
قسمت كند كه من هم بتوانم چنين فيلمهايي را
بازي كنم .هنوز به اين آرزويم نرسيدهام.
فيلمهاي خوبي بازي كردهام .با اينكه تاكنون
جوايز بس��ياري دريافت كردهام اما در عالم هنر،
خود را در نقطه صفر فرض ميكنم .هنر ،بس��يار
بيكران اس��ت .انسان نبايد مغرور باشد .من وقتي
از پلههاي سِ ��ن باال م��يروم و از مردم باالتر قرار
ميگي��رم خاك پاي مردم را ميبوس��م كه غرور
مرا نگيرد.
فيلمنامهنويس خوب نداريم
اين روزها فكر ميكنم در حوزه س��ينما خيلي
اف��ت كردهايم و س��ينما كمك��م در حال ضعيف
شدن اس��ت كه بايد علتيابي ش��ود .به عبارتي
فيلمنامه خوب در س��ينماي ما نيس��ت .از سوي
ديگر تعداد س��ينماها كم و س��ينماهاي موجود
هم فرس��وده ش��ده .البت��ه بهتري��ن كارگردان،
بازيگ��ر و عوام��ل مختلف فيلم را داري��م ،اما در
ح��وزه فيلمنامه ضعي��ف هس��تيم ،در حالي كه
باي��د در چارچ��وب جمهوري اس�لامي همه نوع
فيلم ساخته ش��ود براي همه سليقهها و در همه
حوزهه��اي مختلف اجتماع��ي ،مذهبي ،جنگي،
هنري و طنز .در جشنواره فيلم فجر امسال ،چند
فيلم خوب ديدم اما فيلمنامه خوب نديدم .با اين
وضعيت ،كارگ��ردان چه كند؟ تعداد كارگرداناني
كه فيلمنامه اثر خود را مينويسند كم است .بايد
براي فيلمنامهنويسي فكري كرد و با استعداديابي
در اي��ن زمينه به ارتقاي اين بخش مهم س��ينما
كمك كرد.
زندگي خوب درمنطقه خوب
آرزو ميكنم كه امسال ،سالي پربار براي همه
مردم كشورم باشد و سينماي ما از جايگاه بهتري
برخوردار ش��ود و جوانان پركار باش��ند2 .سال و
نيم پيش از تبريز به بل��وار دريا آمدم6 .ماه آنجا
بودم و س��پس به س��عادتآباد نقل مكان كردم.
تهران براي من محل كار محس��وب ميش��ود نه
محل زندگي .تبريز را دوست دارم چون معتقدم
كه شهرس��تان براي زندگي بهتر اس��ت .در واقع
منطقه  2را دوس��ت دارم ،اما هيج جا برايم تبريز
نميشود.
س��عادتآباد هم��ه چي��ز دارد .بيمارس��تان،
داروخان��ه ،بازار ميوه وترهبار و همه ملزومات يك
زندگ��ي خوب در محله ما هس��ت .اوقات فراغتم
فيل��م ميبينم ،كتاب و فيلمنام��ه ميخوانم و به
س��ينما اريكه ميروم .بوس��تان پرواز به محله ما
نزديك است .گاهي هم به پارك ميروم.
من س��ينما را از ديگر حوزهها بيش��تر دوست
دارم .اين روزها پيشنهاد بازي در چند فيلم كوتاه
داش��تم كه قبول نكردم .يك پيشنهاد سريال هم
دارم كه شايد قبول كنم.
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كارنامه هنري رضا ناجی در سينما
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۱۳۹۰
۱۳۹۰
۱۳۸۹
۱۳۸۹
۱۳۸۸
۱۳۸۸
۱۳۸۸
۱۳۸۷
۱۳۸۶
۱۳۸۶
۱۳۸۵
۱۳۸۵
۱۳۸۳
۱۳۸۳
۱۳۸۳
۱۳۸۲
۱۳۸۲
۱۳۸۰
۱۳۷۹
۱۳۷۷
۱۳۷۶
۱۳۷۵
۱۳۷۵
۱۳۶۸

ترنج در ترنج
من و زيبا
يك سطر واقعيت
كمي شيرين ،بسي فرهاد
مامان بهروز منو زد
نيمه پنهان ماه
پرواز مرغابيها
پاييز
پاي پياده
آواز گنجشكها
باد در علفزار ميپيچد
سرگيجه
يك قدم تا خدا
براي آمدنت دعا ميكنم
باغهاي كندلوس
بيد مجنون
او
باران رؤياها را نميشويد
پرنده باز كوچك
باران
پرواز خاموش
تولد يك پروانه
بچههاي آسمان
فرار از جهنم
گل سرخ

هنرمند هممحلهاي در فيلمها و مجموعههاي تلويزيوني
۱۳۹۱
دردسرهاي زيبا
بيدارباش
۱۳۹۰
موج و صخره
۱۳۸۹
خانه به خانه
۱۳۸۹
من پليس نيستم
۱۳۸۸
از ياد رفته
۱۳۸۸
زماني براي درنگ
۱۳۸۷

پشت صحنه فیلم تحسین شده «آواز گنجشكها»

قدرداني از همراه هميشگي
از همسرم براي همراهي هميشگياش سپاسگزاري ميكنم .زماني كه هيچكس كنارم
نبود او هميشه همراه و همدل من بود .پس از بازي در نمايشي كه 7جايزه در سومين
جشنواره تئاتر كارگري اصفهان گرفت در جاده تصادف كرديم كه7جاي من شكست
و 2ماه در بيمارستان بستري شدم4 .ماه در خانه با چوب دستي راه ميرفتم و 4سال
خانهنشين شدم كه در همه اين مدت همسرم كنارم بود و از من پرستاري كرد.

