گفتگوي هنری

علي احمدي نيا  -عكس:محمدسعيد سعيدي

گفتگوي اختصاصي مجله جوانان امروز با شيال خداداد و دكتر فرزين سركارات

شیال خداداد:


خانواده برای من
بسیار مهم است

اشاره:
س��ال  ۷۸با ایفای نقشی در فیلم "اعتراض" به کارگردانی مسعود کیمیایی پا به
عرصه سینما و تلویزیون گذاش��ت و پس از آن با استقبال و محبوبیت زیادی از
ماه  ۵۹است و اکنون در سن ۳۷
س��مت مردم و هنرمندان مواجه شد .متولد آبان
سالگی مادر دو فرزند به نامهای سامیار و ساتین است .عالقهاش به هنر از عشق
به خانواده نکاسته و همسرش هم در زندگی بسیار با او همراه است.
اين روزها در مجموعه "گلش��یفته" به کارگردانی بهروز ش��عیبی حضور دارد و
ايفاگر نقش يك قهرمان ووش��و است .در دنیای امروز که زوجها به ویژه زوجهای
هنری زندگیش��ان با حواشی مختلفی همراه اس��ت ،او توانسته با همفکری و
همکاری همسرش زندگی موفقی برای خود و خانودهاش رقم بزند.
شيال خدا داد در اين گفتگو از برخی اتفاقات در جامعه همچون عدم حضور زنان
در ورزشگاهها و به سرو سامان نرسیدن وضعيت اسكان مردم زلزلهزده کرمانشاه
شود نیمی از
گوید :مردم بدانند هر روزی که ورزشگاهها پر می
گالیه دارد .او می
صندلیهای آن اس��تادیوم متعلق به زنان و دخترانی است که از حق طبیعی خود
بدون هیچ گونه قانونی محروم شدهاند.
گفتگوي خبرنگار ما را با ش��یال خداداد و همسرش دكتر فرزين سركارات را در
ذيل بخوانيد:
* با توجه به دلمش��غوليهاي زندگي و تربيت فرزندان ،نگاه شما نسبت به هنر و
بازیگری تغییر کرده است؟
-نگاهم قطعا تغییر کرده است ،ولی مسائل خانوادگی همچون داشتن دو بچه قد و نیم قد و
پشت سر هم کمی سبب شده تا این چند ساله اخیر نسبت به گذشته کمی کم کارتر شوم.
*خانواده چقدر برایتان مهم است؟ آیا روزی به خاطر آن دنیای بازیگری را به طور
کامل کنار میگذارید؟
-بدون ش���ك خانواده برای من بسیار مهم است و همین مسئله سبب شد تا مدتی به خاطر
خانواده ،فعالیت بازیگری را کنار بگذارم و در حال حاضر هم کارهای زيادي قبول نکردهام
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و بعد از مدتها مشغول مجموعه گلشیفته شدم.
*آخرين بازي شما در سينما به فيلم "باديگارد" به كارگرداني ابراهيم حاتمي كيا
برمي گردد.حاال دوسال گذش��ته و حاال شما را در مجموعه گلشيفته ميبينيم؛
شيال خداداد در اين دوسال چه كرد؟
-يك س���ال از اين زمان را باردار بودم و هم اكنون دختر كوچكم يكس���اله است و يكي از
مهمترين داليل كارنكردن همين بود .اماكارهاي خوبي در طول اين زمان به من پيش���نهاد
شد كه نميتوانستم به خاطر شرايطم بپذيرم.
*چه زماني بازي در مجموعه گلشیفته به شما پيشنهاد شد؟
-تابستان سال گذش���ته این کار با کارگردانی آقای بهروز شعیبی به من پیشنهاد داده شد

دانس���تم ایشان جوان پر انرژی خوبي هستند و کارگردانی را به خوبی به
و از آنجایی که می
صورت حرفهای انجام میدهند ،همچنین عوامل پشت صحنه و بازیگران مطرحی همچون
مهناز افشار ،هومن سیدی ،سیامک انصاری ،محمد بهرامی ،مهدی ژوله ،نازنین بیاتی ،نسیم
هاش���می جزء بازیگران خوب این مجموعه هستند ،همکاری در این مجموعه
ادبی و مهدی
را قبول کردم.
* ايفاگر چه نقشي هستيد؟
-من در مجموعه گلشيفته ايفاگر ش���خصيت "مژگان ميرزايي" هستم كه قهرمان ووشوي
ايران اس���ت.این نقش خاص و عجیبي برای من محسوب میش���ود ،هرچند من همیشه
ورزشکار بودم و هستم ولی هیچگاه ورزشکار رسمی رزمی کار نبودهام بنابراین این نقش را
پذیرفتم البته برای این نقش زحمتهای فراوانی هم کشیدهام.
*ظاهرا بهروز شعيبي براي اولين بار تالش كرد كه نقش شمارا از قالب يك دختر
معصوم و مظلوم خارج كندوشماايفاگر نقشي متفاوت هستيد؟
بله .نقش من در گلش���يفته كام ًال با ديگر نقشهايم متفاوت است.بايد مجموعه گلشيفته را
ببينيد تا متفاوت بودن نقش را متوجه شويد.
*آيا بازي در نقش يك قهرمان ووشوي ايران به عالئق ورزشي شماهم برمي گردد؟
هاي واليبال و فوتبال نيست سالهاست كه ورزشكارم
 -عالقه من به ورزش ،محدود به رشته
و ورزشهاي رزمي را هم خيلي دوست دارم.
*ش��ما ترجمه كتاب كودك هم ميكنيد ،چه اتفاقی س��بب شد تا به سمت كار
ترجمه برويد؟
ها
فرزندم سامیار برای شروع کار بسیار تأثیرگذار بود .کتابهای مهارتهای زندگی برای بچهرا ،اینکه چطور رفتار کنند ،تقسیم وظایف داشته باشند ،خجالت نکشند ،چگونه دوست پیدا
کنند ،اینکه چطور صحبت کنند و رفتار کنند و به طور کلی انسانهای خوبی در اجتماع باشند ،مد
نظر من قرار گرفت و تصمیم گرفتم کار در جامعه را با کتابهای کودکان شروع کنم.
دانید؟
*خودتان را مترجم جدی می
-با سعی و انگیزه ای که در خود سراغ ،دارم کم کم بله!
* چرا شما یک کتاب در زمینه تمهای اجتماعی ـ آموزشی انتخاب كردید و مثال
تر باشد؟
سراغ داستان نرفتيد؟ كه ترجمه آن ساده
-ببینید ،کتاب "من و مهارتهای زندگی" یک مجموعه ده جلدی است و مخصوص کودکان
دهد من خودم از موقعی که بچه دار شدم
 2تا  6س���ال که مهارتهای اصلی را به آنها یاد می
احس���اس کردم که بچههای امروز اوال به آموزش بیشتری احتیاج دارند و چون عصر ،عصر
تکنولوژی ،اینترنت و فضای مجازی اس���ت و نمیتوانیم خیلی کنترل کاملی روی این فضا،
ها کتاب
ها برای بچه
داشته باشیم .دوست داش���تم به گونه ای باشد که به هر حال خانواده
بخوانند و کم کم آنها را ترغیب کنند به کتابخوانی که آنها وقت آزادش���ان را به جای اینکه
پای کامپیوتر و توی اینترنت باشند کم کم یاد بگیرند که کتاب بخوانند.
*چه تدابیری اندیشیدهاید که شغل شما مانع فرزندپروری نشود؟
- من فعالیتهایم را اولویت بندی میکنم و زمانی که صاحب دو فرزند ش���دم ،ترجیح دادم
به جای کار کردن در عرصه س���ینما و تلویزیون در کنار خانواده باشم و حال که وقت آزاد
و فرصت بیش���تری پيدا كردم ،دوباره به دنیای بازیگری روی آوردم البته با توجه به اینکه
های من کوچک هستند کار کردن سخت اس���ت و حتی گاهی همانند سایر بازیگران
بچه
م.
نمیتوانم شبها به درستی بخواب
*توصیه شما به افرادی که فرزندآوری را مانع پیشرفت می دانند چیست؟
-هر انسانی سرنوشت و قسمت خودش را دارد ولی باید توجه داشت که فرزند مانع پیشرفت
نیس���ت در حال حاضر بازیگران خوبی داریم که با وجود داشتن فرزند به موفقیتهای زیادی
اند.
نیز دست یافته
*تجربه مادر شدن براي باردوم چقدر متفاوت با بار اول است؟
-خيلي .تجربه مادر شدن براي باردوم خيلي متفاوت است .البته احساسهاي جديد همه براي
اي نداريد خيلي ترسناك
بچه اول است .بچه اول كه به دنيا ميآيد خب طبيعتا هيچ تجربه
است .ولي االن سرساتين خيلي راحتتر و آرامتر هستيم و نگرانيهايمان كمتر است.
*آیا هنر بازیگری را به فرزندان خود نیز پیشنهاد میدهید؟
-اول از همه من دوس���ت دارم فرزندان من در هر زمینهای که هس���تند آدمهای خوب و
موفقی باش���ند و پس از آن به انتخاب خود فعالیت و شغل آیندهشان را انتخاب کنند البته
راهنماییهای الزم را قطعا به آنها ارائه میدهم.
*چقدر در فضاهای مجازی فعال هستید؟
-از نظر من درس���ت نیست که برخی همیشه سرشان در گوشی باشد و به خود و اطرافيان
و خانواده و فاميل توجه نکنند .البته نه اینکه من خودم اهل فضای مجازی نباشم ولی هراز

