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سینمای ایران

چهره ها و خبر ها

ادامه محکومیت ترور شهید
فخریزاده توسط سینماگران
شمار سینماگران امضاکننده نامه محکومیت
ترور شهید محسن فخریزاده ،در حال افزایش
است.
عصر یک شنبه  30نفر از سینماگران کشور با
انتشار نامهای کوتاه ،ترور دانشمند هستهای و
موشکی کشورمان را محکوم کردند .با گذشت
ساعاتی پس از انتشار نامه ،شمار اهالی سینما
که آن را امضا کردند ،افزایش یافت.
تا عصر دیــروز چهر ههایی چون محمدحسین
مــهــدویــان ،نــرگــس آبــیــار ،محمد قاسمی،
مهد یفخیمزاده ،مهدی عظیمی میرآبادی،
دان ــش اقــبــاشــاوی،کــاظــم درســتــکــار ،پژمان
مظاهر یپور ،علیرضا شجا عنوری ،علیرضا
جاللی ،سعید آرمند ،امیرحسین آشتیانی پور
،عــبــدا ...اسکندری ،محمد پیرهادی ،اصغر
پورهاجریان ،خیرا ...تقیانیپور ،علی جلیلوند،
نیما جــاویــدی ،محمدعلی حسیننژاد ،علی
حضرتی ،روحا ...حجازی ،مهدی دادگو ،سعید
سعدی ،محمد شکیبانیا ،سحر صباغ سرشت،
علی طلوعی ،محمد عباسی فــرد ،علیرضا
قــاسـمخــان ،رضــا کریمی ،حسن مصطفوی،
مجید معدنی ،مجید مدرسی ،ایرج محمدی،
مجید مطلبی ،جواد نوروزبیگی ،مهدی همایونفر
و جمال ساداتیان به امضاکنندگان نامه اولیه
اضافه شدند.
در فهرست نخستین امضاکنندگان این بیانیه،
اسامی چهرههای معتبری چون پرویز پرستویی،
ابــراهــیــم حاتمیکیا ،کمال تــبــریــزی ،مجید
مجیدی ،همایون اسعدیان ،منوچهر محمدی،
رضا میرکریمی ،محمدمهدی عسگرپور ،رسول
صدرعاملی ،آتیال پسیانی ،فرهاد توحیدی و
عبدالحمید قدیریان به چشم میخورد .در متن
این بیانیه آمده است:
«خطاب به تویی که نمیشناختمت
خبر ترور ناجوانمردانهات را شنیدیم و افسوس
خوردیم که چرا به قدر بدخواهان میهنمان تو
را نمیشناختیم .کمی دیر شده ولی به پاس
یک عمر تالش علمی بیمنت و بینام و نشان
برای اقتدار کشور عزیزمان ایران ،به تو افتخار
میکنیم.
روحت شاد»

مائده کاشیان

رضــا فیاضی یکی از چهرههای پیش کسوتی
است که با آثار محبوبی مانند «دنیای شیرین» و
«قصههایتابهتا»معروفبه«زیزیگولو»درذهن
کودکاندیروزوجوانانامروزماندگارشدهاست.
این بازیگر 67ساله در سالهای اخیر حضور کم
رنگی در تلویزیون داشته ،اما به زودی با مجموعه
«خوشبرگ»کهویژهمخاطبنوجوانساختهشده،
درشبکهامیددیدهخواهدشد.بااینبازیگرپیش
کسوتدربارهکارجدیدش،روزهایخانهنشینی
وفعالیتهایامروزشگفتوگوییکردهایمکهدر
ادامهمیخوانید.
▪در روزهـــای قرنطینه و خانهنشینی چه
میکنید؟

درسریال«خوشبرگ»مشغولکاربودم.کاربرای
نوجوانان است و از شبکه امید پخش خواهد شد.
قسمتهایی را ضبط کردیم و فعال به دلیل کرونا
تعطیل هستیم .قصه جالبی دارد ،شخصیتی
به نام «آقــای حکمت» که من بــازی میکنم ،به
اتفاق دختر و نوههایش رستوران «خوشبرگ»
را افتتاح میکنند که به جای غــذا ،غــذای روح
یعنی کتاب معرفی میکند .ما در ایــن برنامه
کتابهاییمختصنوجوانانرامعرفیمیکنیم،
البتهمشکالتونظارتهایخاصخودشراهم
دارد،بهنظرمنخیلیسختگیریمیکنند،برای
کتابی که ارشاد مجوز چاپش را میدهد و چاپ
میکند ،دیگر خیلی نباید سختگیری کنند.
کتاب«داستانتتو»راکهخودمنوشتم،ردکردند
وجملهعجیبوغریبیگفتند.خیلیسختاست
این همه تالش کنی ،بعد دوبــاره کانال دیگری
بخواهدمانعآنکاربشود.اتفاقابایدمعرفیشود،
هیچ ضرری که برای بچهها نــدارد ،منفعت هم
منرضافیاضیبعدازعمریبخواهمچیزی
داردِ .
برای بچهها بنویسم ،مضر است؟! کتابی چاپ
کردم و دلم میخواهد خواننده بیشتری داشته
باشدواتفاقاهشداربدهم،یعنیچهمضراست؟!

▪این سختگیریها از سمت تلویزیون اتفاق
میافتد؟

از سمت جایی که محدودیت ایجاد میکند برای
معرفیکتاب.مننمیدانمواصالوارداینقضیه
نمیشوم ،این جوابی است که من برای معرفی
کتابی که ارشاد چاپ کرده گرفتم و خیلی دلم
به درد آمد .هرکسی دلش میخواهد ،کتاب را
بخواند.اگرضرریبرایبچههاداشت،منگردن
خودمرامیزنم!تابهحالبهاینموضوعپرداخته
نشدهواینکتابمیتواندبرایبچههاروشنگری
کند ،بچههای نوجوان به روشنگری و آگاه شدن

از مسائل پیرامون خود احتیاج دارند و اتفاقا قشر
نوجوانآسیبپذیرترینقشرجامعهاست.

چیست؟

من در کیش کتاب فروشی دارم ،سالن نمایش
برایبچههادرستکردهبودم،نمایشعروسکی
بــرای آنهــا اجــرا میکردم و کالس داشتم ،اما
وقتی کرونا آمد و همه اینها بههم ریخت ،من هم
به تهران آمدم و مشغول کار هستم .بله ،اصل اش
همانعالقهمنبهکتاببود.

بله،دارمفیلمنام هیکفیلمسینماییرامینویسم
که خیلی دلم میخواهد ساخته شود .قصه آن
درباره بچههای کالس ششم است که معلمشان
قصد داشته کتابخانهای در مدرسه درست کند،
اورامنتقلمیکنندوبعدبچههامیبینندپولیکه
برایساختکتابخانهجمعکردند،درگاوصندوق
مدرسه است و برای کتابخانه اقدامی نمیشود،
تصمیم میگیرند گاوصندوق را بدزدند و پولها
را برگردانند ،سپس گرفتار یک سری مسائل
میشوندکههمخندهداراستوهمدردناک.یک
طنزقشنگاجتماعیاست.

▪به نظرتان این نوع کارها چقدر در ترویج
روحیهکتابخوانیبیننوجوانانموثراست؟

▪قصدداریدکارگردانیآنراخودتانبرعهده
بگیرید؟

▪بعد از مدتی دوری از تلویزیون ،جذابیت
«خوشبرگ» برای حضور در آن ،عالقهتان به
کتاببود؟

هرچقدر در بــاره کتاب تبلیغ کنیم کم است.
فیلمهای خــارجــی را نــگــاه کنید ،کسی که
میخواهد به رخت خواب بــرود ،قبلش تورقی
میکند،کموبیشاینصحنههارامیبینیم.این
یک نوع تبلیغ است ،اگر در سریالهایمان کتاب
را ورق بزنیم ،بگوییم کتاب جدید آمده ،به مردم
اطالعاتدادهایموحتماتاثیرگذاراست.
▪متاسفانهبهتازگیزندهیادپرویزپورحسینی
را از دست دادیم ،خاطرهای از ایشان دارید؟

بعد از انقالب  ،همکاری و کار جدیام را از سریال
«امیرکبیر» با آقای پورحسینی شروع کردم .یک
بار قبل از شروع کار ،هنگام تمرین به من گفت
رضا چه چیزی با خودت داری؟ با تعجب پرسیدم
چهدارم!بهدورواطرافنگاهکردموگفتمهیچی!
پرسید چیزی در دستت نیست؟ گفتم نه،
منظورتچیست!متوجهشدمداشت
میگفتتوبهچهچیزیفکرکردی،
چه برنامهای برای نقش ات داری،
میخواهی نقش ات را بازی کنی
چهچیزیدردستتداری.اینبرای
یک بازیگر جملهای بسیار کلیدی
است.خیلیبهاینموضوعفکرکردم
و برایم بسیار ارزشمند بود،
بارها وقتی میخواستم
نقشی بــازی کنم با
یاد صحبت ایشان
سعی مـیکــردم
چیزی پیدا کنم
کــه آن آدم را
شاخص کند و
اتفاقا بسیار به
منکمککرد.

بدمنمیآید،تاببینمچهاتفاقیمیافتد.

▪رازمحبوبیتمجموعه«زیزیگولو»چیست
کهپسازسالهاهنوزدوستداشتنیاست؟

خالقیت ؛ کــاری که خالقیت و فانتزی دارد
فراموش نمیشود .بعد از «دنیای شیرین» به
شکلهای مختلف همین فرمول را اجرا کردیم
و این چارچوب خیلی تکرار شده ،ولی «زیزی
گولو» تکرار نشد و کسی نتوانست حریف اش
بشود.حتیکتابشچاپشدومتاسفانهبسیاربد
بود.نقاشیهاوعکسهاییکهچاپکردهبودند،
ازمانبودویکچیزعجیبوغریبیبود.منخیلی
امیدوار بودم ،اما کتاب کیفیت خوبی نداشت و
فروشنکرد.
▪دراینسالهابرایساختادامهاینمجموعه
خاطرهانگیزپیشنهادیمطرحشده؟

قبال تا مرز ساخت یک فیلم سینمایی
رفتیم ،اما اتفاقاتی افتاد که متاسفانه
کـــار تعطیل شـــد .بــعــد از آن هم
صحبتهاییمطرحشد،امابهمرحله
اجرا نرسید ،تا جایی که من میدانم
خانمبرومندتمایلنداشتادامهاشرا
بسازد و میخواست همین
طـــور در خــاطــرههــا
بماند ،معتقد بود
شــایــد تــکــرارش
خیلی دلنشین
نباشد.
▪خــــــودتــــــان
دربـــــــــاره ایـــن
موضوع ایــدهای
داشتید؟

نــــــه ،الـــبـــتـــه دلـــم
مـــیخـــواســـت ای ــن
شخصیت ادامه پیدا

▪گــفــتــه بــودیــد
مشغول نوشتن فیلم
نامه هستید ،قصه آن

کند ،حتی مثال دوران پیری او را ببینیم ،اما چون
متعلقبهخانمبرومندبود،دیگرصحبتینشد.
▪درسالهایگذشتهکارهایکودکونوجوان
محبوبیمانند«زیزیگولو»ساختهمیشد،چرا
درسالهایاخیرخبریازاینکارهانیست؟

به دلیل ایــن که تخصصی نگاه نمیشود ،کار
کودکمثلهرکاریتخصصوآدمخاصخودش
را میخواهد .رضا فیاضی بعد از چند سال کار
برایبچههانوشته،کارگردانیوبازیگریکردهو
باالخرهیکچیزییادگرفته،االنبایدبیمصرف
بماند؟ رضا بابک ،خانم برومند و آقــای بهرام
شاهمحمدلوعمریدراینزمینهکارکردند،االن
نباید کار دست شان باشد؟ نباید با آنها مشورت
شود؟ این اتاق فکری که میگویند داریــم ،کو؟
کدام یک را دعوت کردند که بخواهند ایدهای
بدهند؟ من برنامهای به اسم «حــوض نقاشی»
پیشنهاد دادم به آقــای قناد ،تصویب نکردند و
گفتندبرویداسپانسربیاورید.درسالهایدورهم
تهیهکنندهای مرا برای مجموعهای دعوت کرد،
من هم خانم زهرا جواهریان را به عنوان دستیار
خودم انتخاب و شروع کردم به نوشتن و بازیگران
اصلی را انتخاب کردم .اما آقای تهیهکننده من را
دورزدوبایکیازبازیگرانساختوپاختکردوکار
رابهشکلاحمقانهایساخت.وقتیمتوجهشدم
و گفتم چرا این کار را کردی ،گفت آقای فیاضی
من مصرف بنزین یک ژیان را داشتم ،شما بنزی!
نمیتوانم از نظر هزینه حریف شما بشوم ،اما او
ژیانبود.منهیچوقتایندیالوگهارافراموش
نمیکنم.
▪یعنیهمینموانعباعثمیشودچهرههایی
کهنامبردیدوامثالآنهاازتلویزیوندورشوند؟

بله ما که خودمان دور نمیشویم ،من از خدایم
استکهبرایبچههاکارکنم.دربرنامه«دستدر
دست» شبکه دو که مهمان بودم ،گفتم آرزو دارم
دست همه بچههای ایران را بگیرم و با هم روی
برگهاقدمبزنیم،زندگیجاریباشد.بلهعاشق
بچههاهستم،وجودمبهوجودبچههازندهاست.
▪عــدهای میگویند بهتر اســت در شرایط
بحرانی فعلی تولیدات سینمایی و تلویزیونی
متوقفشود،نظرشماچیست؟

بایدادامهپیداکند،مگرمیشودزندگیراتعطیل
کرد؟ ما از کجا حقوق بگیریم و چطور زندگیمان
را تامین کنیم؟ من که الحمدهلل وضع خوبی دارم
و شکایتی ندارم ،نمیخواهم کسی به من کمک
یا دلرحمی کند ،دارم کــارم را میکنم و هیچ
مشکلی ندارم ،اما درباره بچههای تئاتر میگویم
که واقعا دارند نابود میشوند .بچههای تئاتر و
تلویزیون کمبضاعت هستند و این مسئله به آنها
لطمهمیزند،نمیشودکارراتعطیلکرد.

معرفیبرترینهایسالازدیدمجلهتایم
مجله تایم  ۱۰فیلم و نقش آفرینی برتر سال
 ۲۰۲۰رامعرفیکرد.
به گزارش صبا ،مجله تایم در واپسین روزهای
سال  ۲۰۲۰میالدی  ۱۰فیلم و نقشآفرینی
برتر سال را انتخاب کرده است .در این فهرست
رتبه اول بهترین فیلم به «اولین گــاو» ساخته
کلی رایکارد رسید .داستان «اولین گاو» در دهه
 ۱۸۲۰می گذرد و درباره دوستی یک شیرینی
پزویکمهاجرچینیاست.درفهرستفیلمهای
تایم،فیلم«سرزمینعشایر»کلوییژائوکهچندی
پیشجایزهبهترینفیلمجشنوارهونیزرابهدست
آوردنیزدرجایگاههشتمقرارگرفت.

دررتبههایدومتادهمفهرستبهترینفیلمهای
سال« ،مشترک» ساخته الکساندر نانو« ،دادگاه
شیکاگو  »۷ساخته آرون سورکین« ،اتوپیای
آمریکایی دیوید بایرن» ساخته اسپایک لی،
«عاشقان راک» ساخته استیو مککویین« ،اِما»
ساخته اوتمان دوایلد ،پویانمایی «مردم گرگ»
ساخته تــام مــور و راس اســتــوارت« ،سرزمین
عشایر» ساخته کلویی ژائــو« ،خانم جونتینت»
ساخته چانینگ گادفری پیوپلز و «بیل و تد فیس
موسیقی»ساختهدینپاریزوبهچشممیخورد.
مجله تایم همین طور فهرست  ۱۰بازیگر برتر
سال  ۲۰۲۰را منتشر کرد که در این فهرست

نام چادویک بوزمن بازیگر تازهدرگذشته فیلم
«پلنگ سیاه» در دو فیلم « ۵قطره خون» و «بلک
باتن ما رینی» به چشم میخورد .در این فهرست
نیزایننامهادیدهمیشود:وایوالدیویسدرفیلم
«بلکباتنمارینی»،پیرفرانچسکوفاوینودرفیلم
«خائن»،نیکولبِهاریدرفیلم«خانمجونتینت»،
لزلی اودوم جونیور در فیلم «همیلتون» ،جولیا
گارنردرفیلم«دستیار»،جانکاروللینچدرفیلم
«محاکمه شیکاگو « ،»۷آماندا سیفرید» در فیلم
«منک»،کایلچندلردرفیلم«آسماننیمهشب»،
دایانالیندرفیلم«بگذاربرود»وچادویکبوزمن
درفیلم« ۵قطرهخون»و«بلکباتنمارینی»

ژاله علو در اولین دوره جشنواره
فیلم کوتاه «سلفی  »20مورد
تجلیل قرار گرفته و لوح تقدیر و
هدیه کمیسیون ملی یونسکو –
ایران را به پاس یک عمر فعالیت
هنری دریافت کرده است.
مجید مجیدی به عنوان مهمان
ویــژه در جشنواره «ها ینان»
که در چین بــرگــزار میشود،
حضور خواهد داشت .او در این
جشنواره مستر کالس برگزار
میکند و فیلم «خورشید» نیز در این رویداد اکران
میشود.
عبدالرضا اکبری در گفتوگو
با صبا از ایفای نقش در فصل
چهارم سریال «بچه مهندس»
ساخته احمد کاوری خبر داده
است .او در فصلهای قبلی این
سریال حضور نداشت و جزو بازیگران جدید «بچه
مهندس  »4است.
حسین پاکدل در اولین فیلم
محسن جــســور بــه ن ــام «عطر
مینو» ،ایفای نقش کــرده و در
این فیلم با حسام محمودی و
رابعه مدنی همبازی شده .فیلم
برداری این فیلم سال گذشته در سکوت خبری
انجام شده است.
ســارا بهرامی از امــروز با فیلم
«جمشیدیه» به کارگردانی یلدا
جبلی در سینمای آنالین دیده
م ـیشــود .ایــن فیلم محصول
سال  97است و حامد کمیلی،
پانتهآ پناهیها و سعید چنگیزیان از بازیگران
آن هستند.
هــمــایــون اســعــدیــان بــه دلیل
مشغله کــاری ،از کارگردانی
ســــریــــال ن ــم ــای ــش خــانــگــی
«نــاجــورهــا» انــصــراف داده و
مسعود اطیابی جایگزین او
شده اســت .این مجموعه کمدی است و بابک
کایدان نویسندگی آن را برعهده دارد.
کــامــران تفتی در اولین فیلم
ندا محمودی به نام «بازگشته»
ایفای نقش خواهد کرد .عالوه
بر او افسانه چــهــر هآزاد ،السا
فیروزآذر و زهــرا داودنــژاد هم
در این فیلم حضور دارند« .بازگشته» مضمونی
اجتماعی دارد.
حامد آهنگی در ســری جدید
مــســابــقــه «ش ــوت ــب ــال» ه ــم به
عــنــوان مــجــری حــضــور دارد.
مبینا نصیری نیز دیگر مجری
ایــن مسابقه اســت .ســری دوم
«شوتبال» قرار است از  18آذرماه هرشب ،روی
آنتن شبکه نسیم برود.

تلویزیون

رونمایی از «تنها مدرس»
در شبکه مستند
مستند«تنهامدرس»درجدیدترینقسمتازبرنامه
تلویزیونی«بهاضافهمستند»،رونماییمیشود.
به گزارش فارس ،ششمین قسمت از فصل چهارم
برنامه تلویزیونی «به اضافه مستند» با پخش و
بررسی مستند «تنها مدرس» به کارگردانی معین
شافعی روی آنتن شبکه مستند می رود .مستند
«تنهامدرس»،روایتیازتولدتاشهادتسیدحسن
مدرساستوابعادزندگیسیاسی-مبارزاتیاین
عالم را بررسی کرده است .این فیلم تالش کرده با
بهرهگیری از تصاویر آرشیوی ،روایتی همهجانبه
از فعالیتهای شهید مدرس را ارائه دهد .مستند
«تنها مــدرس» پس از دو سال تحقیق و پژوهش
و تصویربرداری در شهرهای تهران ،کرمانشاه،
اصفهان و استانبول به سیزدهمین جشنواره
سینماحقیقترفتوحاالدرایامسالگردشهادت
آی ـتا ...مدرس برای اولین بار روی آنتن شبکه
مستندمیرود.
در این قسمت و پس از پخش مستند ،میز گفت
وگویبرنامهباحضورخسرومعتضدمورخوتحلیل
گر مسائل تاریخی و نعمت احمدی حقوقدان و
پژوهشگرتاریخیبرگزاروشخصیتورفتارسیاسی
اجتماعی مدرس ،معرفی ،نقد و بررسی میشود.
همچنینسعیدهاشمزادهوامیرابیلیبهنقدفرمی
وساختاریمستند«تنهامدرس»خواهندپرداخت.
اینقسمتازبرنامه«بهاضافهمستند»روزسهشنبه
 11آذر مــاه ساعت  ۲۰از شبکه مستند پخش
خواهد شد و بازپخش آن روزهای چهارشنبه 12
آذرساعت ۹صبحوجمعه 14آذرساعت ۱۴است.

