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گزارشخیابانیسوژهشد
اظهارنظرهای گزارشگر فوتبال در میان گزارش
مسابقهدوتیماسپانیایی،سوژهکاربرانشدهاست.
جواد خیابانی گزارشگر مسابقه بارسلونا  -ویارئال
کهیکشنبهشبازشبکهسهپخششد،پسازگل
چهارمبارسلونادرتوضیحیدربارهآتشبازیهایی
که همزمان در ورزشگاه نیوکمپ انجام میشد و
صدای آن به گوش میرسید ،گفت «فشفشهباران
شدهآسمانبارسلون،ازبسکهزدناینخمپارههاو
فشفشههاو»...اشارهخیابانیدرمیانآتشبازیها
به «خمپاره» که در درگیریهای نظامی استفاده
میشود ،توجه مخاطبان را جلب کرد .او دقایقی
بعد که به نظر میرسید میخواهد به نوعی با لقب
«زیردریاییهایزرد»تیمویارئالجملهسازیکند،
گفت«:بارسلونا،4ویارئالصفر.زیردریاییهایزرد
که لقب تیم ویارئاله ،به نظر میرسه که این جا توی
نیوکمپ،درساحلبارسلونغرقشدن!»

پخشسریالایرانیازآمازون
شبکه اینترنتی آمـــازون پــرایــم ،پخش جهانی
مینیسریال«عمارتتاریکی»راآغازکرد.
به گــزارش خبرآنالین ،مینیسریال «عمارت
تاریکی» به کارگردانی و تهیهکنندگی سهیل
عبدالهی سریالی است در ژانر دلهرهآور و در ۴
قسمت ۱۵دقیقهایپخششدهکهپسازنمایش
در پلتفرم سالم سینما ،با مذاکرات صورتگرفته،
اولــیــن اثــر مستقل ایــرانــی اســت کــه اکــنــون در
پلتفرم آمــازون پرایم به دو زبــان ایرانی و هندی
قابل مشاهده است .در خالصه داستان «عمارت
تاریکی» آمــده :سیاوش ناظمی ،معمار جوانی
استکهتوسطفردیبهاسمشکیببرایبازسازی
عمارتخانوادگیاشدعوتبهکارمیشود.مبلغ
پیشنهادی مبلغ غیرمتعارفی است ،اما سیاوش
تصمیم میگیرد که پیشنهاد را قبول کند و وارد
عمارت شود .با ورود به عمارت اتفاقاتی برایش رخ
میدهدکهانتظارشراندارد...
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«نادر فالح» بازیگر سریال «زمین گرم» درگفت و گو با خراسان:

چهره ها و خبر ها

نمیخواهمفقطنقشمنفیبازیکنم
مریم ضیغمی « -استوار» که یک عمر
به همه دستور می داد ،قدرت داشت،
کار خــاف می کــرد و عروســش را آزار
می داد حاال تاوان پس می دهد ،تاوان
اعمالــش را .او دیگــر کمتر کســی را به
یاد می آورد و مجنون شــده . ...بازیگر
شخصیت منفی قصه جدید نعمت ا...
در سریال «زمین گرم» نادر فالح است،
او در ســریال دو شــخصیت متفاوت از
«اســتوار» را بــه نمایش گذاشــته؛ قبل
و بعــد از جنــون .بــا نــادر فالح کــه در
جشــنواره ســیوپنجم فجــر بــرای دو
فیلم «انزوا» و «سد معبر» نامزد سیمرغ
شده ،گفت وگویی داشتیم که در ادامه
میخوانید:
جذابیت هــا و چالش هــای نقش
«استوار» سریال «زمین گرم» چه بود؟

«استوار» مسئله خیلی بزرگی دارد که برای
بازیگر جــذاب اســت ،او مــردی قدرتمند و
دیکتاتور است و فکر می کند فقط افکار خودش
باید جــاری شود  ،خانواده اش و فرزندانش
را خیلی دوســت دارد و ناگهان دچــار تاوان
می شود و در عین حال خالفکار هم هست.
«استوار» تاوان پس می دهد و نظام روانی اش
به هم می ریزد و گرفتار تیمارستان می شود ،از
لحاظ فیزیکی آسیب می بیند که این سقوط
یا تغییر و شکستن این مرد قدرتمند خیلی
دراماتیک و برای بازیگر هم کار خیلی سختی
است .او پیچیدگی های دیگری هم دارد یعنی
دوستداشتنفرزندخودشیکخصلتخوب
استودرمقابلزورگوییوتعیینتکلیفکردن
برای فرزندش در کنار هم ترکیب خیلی ویژه
ای از شخصیت «استوار» است.
«استوار» شخصیت پیچیده ،خاص
و متفاوتی دارد ،برای رسیدن به این اکت ها
و ری اکشن ها و تغییر و تحول در خصوصیات
رفتاری چقدر تحقیق کردید؟

در گذشته به فضای تیمارستان بــرای بازی
در نقشی مراجعه کرده بودم و از نزدیک دیده

فاطمه معتمد آریا تهیهکنندگی
مستند «سبالو» ساخته محسن
نساوند را برعهده داشته است.
این مستند که رونــد تولید آن
هشت سال زمــان بــرده است،
به زندگی محمود برد کنیا نوازنده بوشهری
میپردازد.

بودم و در ذهنم بود.بعد در تحلیلی که از این
شخصیت داشتم دو ویژگی را در نظر گرفتم،
یکی شکستن یعنی تغییر زاویه های بدن ،خرد
شدن و خمیدگی و دیگری بی قراری که این
دو خصلت را در فیزیک «استوار» آوردم و سعی
کردم بدن خیلی محکمی داشته باشد و مثل
اسمش در کالم ،رفتار و همه چیز قاطع باشد
ولی بعد از جنون و آن شلیکی که به سرش شد،
بدنش کمی دچار شکستگی ،خمیدگی و بی
قراری شد که این دو عامل این دو شخصیت را
از هم جدا کرد.
این تحول در دوران قدرت و بعد در
هنگام جنون برای بیننده قابل باور است و هر
لحظه دلشوره این را دارد که نکند به گذشته
بازگردد و دیگران را آزار دهد.

ای ــن خ ــوب اس ــت کــه مــخــاطــب درگــیــر یک
شخصیت می شود؛ او ًال برایش سوال است
که آن چه اتفاق می افتد ،آیا واقعی است یا این
جنون هم یک بازی جدید از سوی «استوار»
است و این موضوع خودش یک تعلیق خوب
بــرای تماشاگر ایجاد می کند .دیگر این که
تماشاگر به این شخصیت حس های متفاوتی
دارد .وقتی سالم است و به عروسش زور می
گوید از او نفرت پیدا می کند و بعد که دچار
حالت های روانی و ذلت می شود و مورد مهر و
محبت پسرش قرار می گیرد ،برایش دلسوزی
میکند ،گاهی از پسرش می ترسد و این ها
حس های انسانی است که اگر من موفق شده
باشم در مخاطب ایجاد کنم کار مفیدی در
بازیگری در این سریال انجام داده ام.
گفته شده گاهی بازیگرانی همچون
شما که کاربلد و توانا هستید نادیده گرفته
می شوند ،با باند بازی های حاکم بر سینما
و گاهی در تلویزیون حق شان خــورده می
شود ،مثل نامزدی دریافت سیمرغ برای دو
فیلم «انزوا» و «سد معبر» که جایزه را به شما
ندادند.

درســت اســت .این هم ماجرایی است که در
کارهای هنری حاکم است .دلیل اش را هم
نمی دانم .بارها با من مصاحبه شده و گفته ام
که دالیل زیادی دارد و تکرار مکررات است.

الناز شاکردوست  23مهرماه
ب ــا فــیــلــم «ســـراســـر شـــب» به
کــارگــردانــی ف ــرزاد موتمن به
سینمامیآید.اینبازیگرآخرین
بــار آبــان ســال گذشته با فیلم
کمدی «مطرب» ،حضور موفقی در گیشه داشت.

بخش عمده اش مناسبات پشت پرده است،
یک بخش دیگر را هم نمی دانم که چرا من را
برای نقش های اصلی انتخاب نمی کنند یا این
که اساس ًا به بازی ام توجه نمی کنند .خودم هم
گیج هستم ولی قطع ًامن اهل ورود به مناسبات
غیرکاری نیستم .تعریفم ایــن اســت که یک
بازیگر هستم و مثل یک کارمند استخدام می
شوم و کارم را انجام می دهم و به خانه باز می
گردم .اگر قرار باشد فراتر از این باشد آن موقع
باید انتخاب کنم که آیا می خواهم با کسی
دوستی داشته باشم یا نه؟ یک بخش هم این
است که آدم هایی که به شکل گسترده و در
خارج از محیط کار با هم ارتباط دارند بیشتر
برای انتخاب ها به هم توجه دارند.

با توجه به این که اغلب در نقش های
منفی حضور دارید ،به دنبال قالب شکنی و
تغییر به سمت نقش های متفاوت تر از جمله
طنز نیستید؟

تمایل دارم و بارها گفته ام که نمی خواهم
دیگر در یک قالب بمانم  ،البته تا حــاال هم
نمانده ام .من هم در نقش هــای طنز بازی
کرده ام و هم در نقش های خیلی جدی .هم
نقش شخصیت منفور را بازی کرده ام و هم
شخصیتی را که بیننده به او حس ترحم دارد،
ولیبیشترپیشنهادهایمنقشهایمنفیاست
و البته سعی می کنم این نقش ها را گزینشی و

با نگاه به فیلم نامه و شخصیت انتخاب کنم،
ولی تمایل نــدارم که به عنوا ن بازیگر نقش
منفی تعریف شوم.

فکر می کنید اکران آنالین چه سود
یا ضرری برای وضعیت سینما داشته و دارد؟

بیماری کرونا یک وضعیت جهانی است و همه
ناگزیر گرفتارش خواهند شد و به نظر می آید
فیلم هایی که در این مدت قرعه اکران به نام
شان افتاده ،متضرر شده اند.
نظرتان درباره ورود افراد از حوزه
های مختلف مثل موسیقی ،فوتبال و ...به
عرصه بازی چیست؟

بعضی ها خیلی موفق نبوده اند ،چون برای
رسیدن به موفقیت یک عمر تالش نیاز است.
بعضی ها با تبلیغات خیلی بزرگ شده اند و
مردم باورشان کرده اند ،ولی کیفیت کارشان
نشان می دهد که در واقــع آن چه تبلیغ می
کنند پوچ است و واقعیت ندارد.
انتهای آرزوهای تان چیست؟

مردم از ما به نیکی یاد کنند .بازیگری شغل
ماست و دلــم مــی خــواهــد در سطح جهانی
بتوانم کار کنم و کیفیت کارم را در حد بازیگران
معروف دنیا ببرم و این آرزویی است که در باره
شغل ام دارم اما مهم تر از آن خود انسانیت
است که امیدوارم هیچ وقت شغل ام آن را تحت
الشعاع قرار ندهد.

حمید لوالیی در سریال طنز
«ویــا» به کارگردانی علیرضا
نـــجـــفزاده ،نــقــش شخصیت
اصــلــی را بـــازی خــواهــد کرد
و در ایــن مجموعه بــا مرجانه
گلچین ،هدایت هاشمی و علی صبوری همبازی
خواهد شد.
حامد کمیلی فیلم «سازهای
ناکوک» ساخته علی حضرتی
را در نــوبــت اکـــران دارد و از
چهارشنبه هفته آینده با این
فیلم روی پــرده سینما دیــده
میشود .او اکنون فیلم «گیلدا» را به صورت
آنالین در حال اکران دارد.
پدرام شریفی در مینیسریال
برادران شهید باکری کاری از
هادی حجازیفر ،نقش شهید
حمید باکری را ایفا خواهد کرد
و نخستین بار است که شریفی
در اثری دفاع مقدسی بازی میکند.
امیرحسین فتحی هفته آینده با
فیلم «کشتارگاه» به کارگردانی
عباس امینی به نمایش خانگی
میآید .این فیلم در جشنواره
فجر ســال گذشته رونمایی و
هشتم خردادماه در سینمای آنالین اکران شد.

