
زندگــی در دوره ای از تاریــخ اجتماعی ایران 
است.«

مهدی موسوی تبار )روزنامه فرهیختگان(: 
»آن چه »برف بی صدا می بارد« را با سریال های 
دیگر شــبانه متمایز می کند نگاه متفاوتش به 
واقعیات و حقایق زندگی اســت. قرار نیســت 
به مخاطب باج داده شــود و نقش هایی مانند 
خواهر و برادر و سایر بســتگان سفید یا سیاه 
مطلق بمانند. وقتی قرار است از سقوط یا تباهی 
یک خانواده گفته شود بدیهی است که عوامل 
متعددی در آن ســهیم هســتند؛ عواملی که 
اتفاقاً از سر دلسوزی تصمیماتی می گیرند که 
سرنوشت چند نســل را تغییر می دهد. »برف 
بی صدا می بارد« با تمام ضعف هایی که در تاریخ 
و حتی درام و گاه شــخصیت پردازی دارد اما 
توانسته مخاطب را با خودش همراه کند و روی 
مسأله مهمی به نام خانواده دست گذاشته است. 
سعی کرده از نگاه کلیشه ای روزمره به خانواده 
و ارتباطات فاصله بگیــرد و گاهی بی رحمانه 
به بینندگانش هشــدار دهد که این اتفاقاتی 
که می بیند می تواند گریبــان هر خانواده ای را 

بگیرد.«
نادر سلیمانی: »ان شاءاهلل امسال صداوسیما 
بتواند برنامه ها و سریال های خوبی بسازد. من 
خودم از مخاطبان سریال در حال پخش »برف 
بی صدا می بارد« هســتم و به نظرم کار خوبی 
اســت اما تعارف نداریم کمی قصه اش ِکش دار 
است ولی همین که می تواند مخاطبش را نگه 
دارد، برای خانواده قشــنگ اســت. نمی گویم 

سریال عالی ای است ولی خوب است«. )ایسنا(
نظر عوامل

پانته آ سیروس: »پیشتر با پوریا آذربایجانی، 
کارگردان سریال همکاری کرده بودم. بر همین 
اساس با توجه به شناختی که از او داشتم، بازی 
در این مجموعه را پذیرفتم. این فیلمســاز به 
کارش مسلط و آگاه است، برای همین اعتماد 
به او همیشه نتیجه خوبی خواهد داشت. نکته 
دیگر، ویژگی های نقش بود که مرا برای حضور 
در سریال مجاب کرد. در »برف بی صدا می بارد« 
نقش یک چادری معتقــد را بازی می کنم. من 
چادری نیستم برای همین جالب بود نقشی را 
تجربه کردم که تا به حال آن را بازی نکرده بودم. 
برای این که بتوانم نقــش یک چادری را خوب 
بازی کنم نیاز به الگو داشتم که پیرامون خود 
آن را احساس کرده باشم. خوشبختانه چنین 
موقعیتی برای من وجود داشت، زیرا مادربزرگم 
دقیقاً همان الگویی بود که نیاز داشتم. مطلب 
بعدی که برای حضور در سریال به من انگیزه داد، 
قصه فیلم بود. داستان فیلم در دهه 60 می گذرد 
و چون این دوران را تجربــه کرده ام و لحظه به 
لحظه آن را احساس می کنم پس دوست داشتم 
چنین موقعیتی را مجدد تجربه کنم«. )روزنامه 

جام جم(
الیکا عبدالرزاقــی )بازیگر(: »زنده یاد 
بهبهانی نیا بدون آن که تالش عجیب  و غریبی 
برای متفاوت کردن قصه داشته باشد، یک  روند 
قصه گویی ساده و شیرین دارد. به نظرم او خیلی 

راحت و شیرین داستان می گفت و برای همین 
هم مردم داستان های او را دوست می داشتند و 
همین االن هم با سؤاالتی طرفم که معلوم است 
مردم داستان را به طور کامل دنبال می کنند. ما 
در این داستان یک بدمن کامل واقعی داریم و 
نویسنده سعی نکرده این بدمن را خاکستری 
تصویر کند. اتفاقاً این صراحت، تکلیف مخاطب 
را روشــن می کند و مخاطب هم در داستان او 
را می پذیرد و از دســتش حرص می خورد. این 
موفقیت داستان اســت که توانسته شخصیت 
منفی خود را باورپذیر به مخاطــب ارائه کند. 
این ممکن اســت برای مِن بازیگر که آثار روز 
سینمای دنیا را پیگیری می کنم امتیاز منفی 
باشد که شخصیت رو است و خاکستری نیست 
و پیچیدگــی عجیب وغریب داســتانی ندارد 
اما می بینیــم که مردم و مخاطبــان این مدل 
داستان گویی را دوســت دارد و نمی شود آن را 

کتمان کرد«. )روزنامه جام جم(
پوریا شــکیبایی )بازیگر(: » من تصور 
می کنم که قبل از عید اتفاق خوبی افتاد. ارزیابی 
من فحش هایی اســت که در فضای مجازی به 
خاطر ایفای نقش حبیب می خورم و خداروشکر 
همچنان فحش می شــنوم و این یعنی »برف 
بی صدا می بارد« بیننده خود را دارد. مخاطب 
فیلم را دنبال می کند تا سرانجام داستان حبیب 
و سیمین را ببیند. خودم شخصاً دوست ندارم که 
مردم از دست من یا کاراکتری که بازی می کنم 
حرص بخورند اما هر بازیگر دیگری که قرار بود 
یک جریانی را شروع کند، قطعاً نقش »حبیب« 
را می پذیرفت و دوست می داشت. من هم این 
ریسک را پذیرفتم. شما هرکاری که انجام دهی 
یک سری ضرر و یک ســری منفعت دارد. من 
نسبت به همه بازیگرانی که در این پروژه بودند، 
تجربه کمتری داشــتم و از  همــه عزیزان یاد 
گرفتم... مخاطبان با این که »حبیب« جایگاه و 
شکل دیگری داشت، هنوز بر این باور هستند که 
بازی من شبیه به پدر است. به نظر من مخاطب 
آزاد است که هر نوع برداشتی داشته باشد. پدر 
من معتقد بود که بازیگر بدون تماشاگر یعنی 
هیچ و تماشاگر حق دارد هرگونه قضاوتی از کار 
من داشته باشد. هر قضاوتی برای من به عنوان 
بازیگر محترم اســت. اما این که می گویند من 
می خواهم راهی را پیــش بگیرم که پدرم رفته 
است، نه اصالً این جوری نیست و به جبر شباهت 
این موضوع تداعی می شود. فکر می کنم خرده 
هوشــی دارم که کاری که پدرم کرده است را 
نکنم چرا که می دانم خلــق آدم ها، منحصری 
زیباست. هیچ کس شبیه به هیچ کس نیست. اگر 
بخواهم چنین کاری را انجام دهم به دل مخاطب 

نمی نشیند.« )روزنامه صبا(
پوریا آذربایجانی )کارگردان(: » به نظرم 
سریال خیلی توانست مخاطب را با خود همراه 
کند و تا جایی که من دیدم آدم های مختلفی 
از قشرهای مختلف جامعه ســریال را دیدند و 
ارتباط برقرار کردنــد. فیلمنامه جذابیت های 
خود را داشــت و یکی از آن جذابیت ها این بود 
که داســتان راجع به خانواده بود و من ســعی 

کردم که کمک کنم این اتفاق محقق شــود 
و یکی دیگر از جذابیت های داســتان این بود 
که قصه در دهه شصت می گذشت،در زمانی 
که این ارزش ها پررنگ تر و برای من جذاب تر 

بود.« )روزنامه صبا(
نظر شخصی

حاج عطا شکیبا یک بازاری معتمد است 
که پس از ســال ها فعالیت به بازنشستگی و 
سپردن امور به نزدیکانش فکر می کند و پس 
از اطالع از بیماری اش و جواب شدن از سوی 
پزشکان، در پی سرعت بخشیدن به این کارها 
و حاللیت طلبی نیز هست. بازاری معروف که 
باشی، احتماالً دشمن هم پیدا می کنی، و حاج 
عطا نیز کینه قدیمی کیانی را پشت سر خویش 
دارد. همه چیز در باب واسپاری امور در حال 
انجام اســت که خبر امکان بهبودی حاج عطا 
به نظر یک آرامش نســبی را به همراه خواهد 
داشــت. دنبال کننده آثار مرحوم بهبهانی که 
باشــید خوب می دانید که این آرامش پیش 
از طوفان اســت و خیال خوشی بیش نیست. 
همینطور می شود و حاج عطا و همسرش در 
حادثه تصادف جانشان را از دست می دهند و 
جوالن کیانی برای جبران و انتقام زخم حاصل 
از کینه و نفرت قدیمی اش شــدت می گیرد و 
روابط بازمانده های خانواده شکیبا به سردی 
می گراید و در آستانه فروپاشی قرار می گیرد. 
در سال های اخیر نمونه های زیادی را از چنین 
روایت هایی مشاهده کرده ایم که در آن ها کینه 
و نفرتی عامــل فراز و فرود داســتانی یک اثر 
بوده. آشنایی ما سبب می شود سخت گیرانه تر 
جذب فراز و فرودهای یک اثر شــویم. اگر چه 
مالت داستانی فراوان و خوب برای باال بردن 
و بناکردن ساختمان اثری بلند مهم است اما 
بلد کار که باشی از یک خط داستانی کوتاه و 
الغر هم یک مجموعه فربه و جذاب می سازی.

چهره شاخص
خصوصیات و فیزیک چهره پاشا رستمی 
ایجاب کرده که تا امروز معموالً ایفاگر نقش 
افراد مثبت و مهربان باشد و در »برف بی صدا 
می بــارد« نیز همینطور اســت. احمد جوان 
معتقد و باایمانی است که دغدغه حق و عدالت 
دارد و مصداق بارز انســانی اســت که حرف 
و عملش یکسان اســت و در برابر مشکالت 
صبوری پیشه می کند. البته اقتضائات جوانی 
نیز سبب می شــود که گاهی رفتار ظالمانه 
کیانی را برنتابد و به یکبــاره از کوره در برود 
و با او گالویز شــود. ثبات شخصیتی و حفظ 
خصوصیات رفتاری احمد در سراســر قصه، 
موضوعی است که پاشــا رستمی به خوبی از 

پس انجامش برآمده.
از سوی دیگر، شاید کیفیت و دقت طراحی 
صحنه کار در تطبیق زمانی ابزار، ادوات و نوع 
پوشش به سبب گشــت وگذار روایی بسیاری 
از آثار ســال های اخیر در دوره تاریخی دهه 
شصت به چشم نیامد اما به طور حتم عنصری 
بود که بســیار به باورپذیری و ارتقاء کیفی اثر 

کمک کرد.

شاید کیفیت و 
دقت طراحی صحنه 
کار در تطبیق زمانی 
ابزار، ادوات و نوع 
پوشش به سبب 
گشت وگذار روایی 
بسیاری از آثار 
سال های اخیر در 
دوره تاریخی دهه 
شصت به چشم 
نیامد اما به طور حتم 
عنصری بود که بسیار 
به باورپذیری و 
 ارتقاء کیفی اثر
 کمک کرد
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