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سینمای ایران

چهره ها و خبر ها

وبزرگاندیگر،همهاینهااستادانمنبودند،در
کنار هم کار کردیم و من مدام آموختم تا این که
رسیدیمبهآقایفرهادی.

مائده کاشیان

«گشتارشاد»۳بهسینماهامیآید
فیلم «گشت ارشــاد  »۳به کــارگــردانــی سعید
سهیلی آماده نمایش شده و به زودی به نمایش
یآید.
درم 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،فیلم «گشت
ارشــاد  »۳به کارگردانی سعید سهیلی آماده
نمایش شده و سازندگان فیلم قصد دارند با توجه
به روند واکسیناسیون و احتمال بازگشایی کامل
سالنهای سینما در ماههای آینده ،فیلم «گشت
ارشاد  »۳را قبل از برگزاری جشنواره فجر اکران
کنند.
فیلم سینمایی «گشت ارشــاد» در ســال  ۹۱و
«گشت ارشاد  »۲در سال  ۹۵ساخته شد.
ساعد سهیلی ،پــوالد کیمیایی ،بهنام بانی،
میرطاهر مظلومی ،نازنین کــیــوانــی ،مبینا
رحمتی،اسدا...منجزی،امیرمحاسبتی،اشکان
عقیلی ،مهدی دانایی فرد ،علیرضا خواجه نیا و
امیر جعفری گروه بازیگران «گشت ارشاد  »۳را
تشکیل میدهند.

سینمای جهان

رقابت روسها با تام کروز
برای فیلم سازی در فضا
روسها اعالم کردند پیش از فیلم تام کروز ،اولین
فیلم ساخته شده در فضا را میسازند.
به گزارش مهر ،با گذشت بیش از  ۶۰سال پس
از آن که شوروی آمریکا را شکست داد و اولین
ماهواره اسپوتنیک را به فضا فرستاد ،اکنون
رقابت ساخت اولین فیلم ساختهشده در فضا،
بین این دو داغ شده و آنها اعالم کردهاند پیش
از ساخته شدن فیلم تام کروز در فضا ،اولین فیلم
ساخته شده در فضا را خواهند ساخت« .چالش»
داستان یک دکتر روسی را روایت میکند که به
ایستگاه بینالمللی فضایی فرستاده میشود تا
زندگی یک فضانورد را نجات دهد .اگر همه چیز
طبق برنامه پیش رود ،تیم تولید ماه آینده برای
انجام این ماموریت  ۱۲روزه که اولین در نوع خود
محسوب خواهد شد ،به فضا میرود.
این فیلم حاصل همکاری بین آژانــس فضایی
روسیه «روسکاسموس» ،شبکه عمومی چنل وان
و استودیو «یلو ،بلک اند وایت» خواهد بود.
«چالش» به کارگردانی کلیم شیپنکو ساخته
میشود که سازنده کمدی پرفروش «پسر یک
ثروتمند» به عنوان پرفروشترین فیلم روسی در
تاریخ شناخته میشود .یولیا پرسیلد از بازیگران
کارکشته صحنه نمایش و سینما نقش اصلی را
برعهده دارد .وی از میان بیش از  ۳هزار نفر که
سال پیش به صورت آنالین برای حضور در این
پروژه ثبت نام کردند ،انتخاب شد.
سال پیش ناسا اعالم کرده بود با همکاری ایالن
ماسک و «اسپیس ایکس» و تام کروز اولین فیلم در
فضا ساخته خواهد شد و بخشی از آن در ایستگاه
فضایی بینالمللی فیلم برداری میشود .بودجه
این پروژه به کارگردانی داگ لیمان حدود ۲۰۰
میلیون دالر تعیین شده است .هنوز معلوم نیست
تولید این پروژه فع ً
ال بیعنوان چه زمانی شروع
میشود.

فریدسجادیحسینیرابسیاریازمخاطبان به
عنوان بازیگر و با فیلم «فروشنده» میشناسند،
اما او در سریالهایی مانند «مسافر ری»« ،امام
علی(ع)» و «روزگار قریب» و فیلم «روز واقعه» به
عنواندستیارکارگردانحضورداشتهودرزمینه
کارگردانی نیز فعالیت کرده است .سجادی
حسینی این شبها سریال «همسایه» ساخته
محمدحسینغضنفریراازشبکهسهرویآنتن
داردوبانقشیکمهاجرافغانستانیدرتلویزیون
دیده میشود .به همین بهانه با او گفتوگویی
کردهایمکهدرادامهمیخوانید.
▪چه چیزی در نقش یا قصه برایتان جذاب
بود که باعث شد بازی در سریال «همسایه»
رابپذیرید؟

بخشیازقصهبهپناهندگانافغانستانیمربوط
میشد و رویکرد جدیدی دربــاره این مسئله
داشــت که برایم جالب بــود .خود نقش هم به
عنوانیکپناهندهافغانستانیبرایمجذاببود.
▪بــه نظرتان «ه ـمســایــه» چقدر توانسته
مشکالت مهاجران افغانستانی را به درستی
روایتکندوآیامیتوانددرتغییردیدگاهمردم
موثرباشد؟

میزانتاثیرگذاریاشبستگیبهمیزانپذیرش
جامعه دارد .به قول شما این روزهــا این قدر
مــردم گرفتاری دارنــد که ممکن است به این
نکته خیلی توجه نکنند ،اما این که سازندگان
چقدربهاینمسئلهدرستودقیقپرداختند،به
نظر من خیلی درست عمل کردند .یک دوست
بسیار محترم داشتیم که افغانستانی و مشاور
لهجه بود ،ایشان قصه را رد نمیکرد و درست
میدانست.
▪پسبرایآموزشلهجهافغانستانیازمشاور
لهجهسریالکمکگرفتید.

بله ،با کمک ایشان لهجه را یاد گرفتم .ایشان
راهنماییهای زیــادی میکرد ،همیشه سر
صحنهحضورداشتوهرجااشتباهمیکردیمیا
غلطفاحشیوجودداشت،تذکرمیدادوفوری
اصالحشمیکردیم.
▪ادایلهجهبرایتانسختنبود؟

اصواللهجههاوهمهلهجههایایرانی برایمن
سخت هستند ،خودم اهل جنوب هستم ،اما
معموالسعیمیکنمدرکارهایمازلهجهجنوبی
استفادهنکنم،چونبرایمسختاست.
▪با توجه به واکنش بخشی از مخاطبان،
عدهای معتقدند در کشور خودمان به اندازه
کافی مشکل وجود دارد که قصهها به آنها
بپردازند.

مسلما درست میگویند ،اما الزماالجرا نیست.
به هر دلیل مشکالت زیادی وجود دارد و
میشود االهم فاالهم کرد ،اما معنیاش
این نیست که از بقیه مسائل غافل شویم.
هرچیزسرجایخودشقابلطرحاست.
▪در این سریال با پسر واقعی خودتان
همبازی هستید و نقش پــدر و پسر را
بازی میکنید ،نسبت شما با یکدیگر،

▪در فیلم «حکم تجدید نظر» به کارگردانی
آقایمحمدامینکریمپوربازیکردید،باتوجه
به این که سابقهای در این زمینه نداشتند،
انتقادهایی درباره ایشان مطرح شد ،دیدگاه
شماچهبودکهبازیدراینفیلمراپذیرفتید؟

به شکلگیری رابطهتان در سریال و واقعیتر
شدن آن کمک کرده است؟

بله ،به من کمک کرده .روی واقعیتر شدنش
تاکیدیندارم،ولیدراینکهدرهرپالنرابطهام
راسریعتربرقرارکنموسریعتربهآنحسبرسم،
خیلی به من کمک کرد .فکر نمیکنم اگر فرد
دیگری نقش پسرم را بازی میکرد ،این رابطه
کمتر واقعی میشد .در هر صورت قابل باور
میشد،اماشایدزحمتزیادیمیبرد.
▪به تازگی با «میخواهم زنــده بمانم» در
نمایش خانگی حضور موفقی داشتید ،تجربه
همکاریباآقایشاهحسینیچطوربود؟

فوقالعاده و بسیار عالی بود .بگذریم که این
اثر گرفتار بعضی مسائل جانبی شد ،اما آقای
شاهحسینی بسیار خوب راهنمایی میکرد،
همه چیز درست پیش میرفت و در همان زمان
کوتاهی که در خدمتش بودم ،از این همکاری
خیلیلذتبردم.
▪انتقادی وجــود داشــت که قصه سریال
شباهتهایی به «شهرزاد» دارد .نظر شما
چیست؟

هــمــه قــصــههــای عــالــم از بــعــضــی جــهــات
شباهتهایی به یکدیگر دارند .مگر چند سوژه
در جهان داریــم؟ عشق ،نفرت ،غــرور ،جنگ،
صلح و چنین موضوعاتی است دیگر .شاید 16
ســوژه داشته باشیم مثال «لیلی و مجنون» از
جهاتی با «تایتانیک» نسبت دارد و یک جاهایی
شانه به شانه یکدیگر میزنند .در این دو سریال
هم میشود شباهتهایی پیدا کرد ،اما مهم
نوع نگاهی است که به یک اثر هنری تبدیل
شده اســت ،نوع نگاه این دو هنرمند محترم
تفاوتهاییبایکدیگرداشتهاست.
▪با سریال «خوابزده» هم در نمایش خانگی
دیدهشدید،چرااینمجموعهناتمامماند؟

من هم متوجه نشدم .در واقع پخشکننده و
سازنده کار روبیکا بود .روبیکا با سیاستهای
کاری خودش ،احتماال به این نتیجه رسیده بود
وازآقایمقدمخواستهبودکهکاررامتوقفکند،
اگرالزمشددوبارهبقیهاشرابسازد.

▪با توجه به این اتفاق از حضور در سریال
راضیبودید؟

بله ،با سیروس مقدم از زمــان سریال «امــام
علی(ع)»رفاقتداریموهمیشهایشانراستایش
میکردم و دوستش دارم .در این کار هم خیلی
خوشحال بودم که با هم کار کردیم و به نظرم
کاریکهانجامدادمدرمجموعخوببود،گرچه
خوبدیدهنشد.
▪مخاطب عــام شما را با فیلم «فروشنده»
میشناسد ،همکاری با آقای فرهادی در این
فیلم چه تاثیری در ادامه مسیر شما به عنوان
بازیگرداشت؟

خیلی تاثیر داشـــت .مــن پشت دوربــیــن کار
میکردم ،گاهی نقشهای کوچکی هم جلوی
دوربین بــازی میکردم تا ایــن که ایشان من
را بــرای بــازی در «فروشنده» انتخاب کردند.
این همکاری هم از لحاظ جنس کارگردانی
ایشان،تاثیرشانروینگاهمنبهبازیگریوهماز
لحاظاینکهبعداز«فروشنده»مدامبهمننقش
پیشنهاد میشد و دیگر مجال این که بخواهم به
بخشدیگرکارهابرسمبرایمباقینمیگذاشت،
خیلی در زندگی من تاثیر داشــت .روزی یک
جاییگفتموبازهممیگویم،انگارکهمنداشتم
دراینسینمافسیلمیشدم،پیرشدم،ناگهان
ایشانپیداشدودممسیحاییشانباعثشدمن
جانتازهایبگیرم.
▪منظورتانازتاثیرآقایفرهادیبرنگاهشما
بهبازیگریچیست؟

درهمهجایدنیابازیگرانپیروانمتداکتینگو
به نوعی شاگردان استال آدلر و دیگران هستند،
اما ممکن است خوانش و برداشت من از این
مکتب با خوانش بازیگر دیگر خیلی تفاوت
داشته باشد .به همین دلیل ،دو بازیگر پیرو متد
اکتینگدردنیانمیبینیدکهمثلیکدیگروکپی
باشند .هرکدام با برداشتهای خودشان متد
را فهمیدهاند و کار میکنند .منظورم این بود.
برداشتیکهآقایفرهادیازمتدوناتورالیسمی
دارد که در کارش به کار میبرد ،درس آخری
بود که من گرفتم .قبل از این آقــای کیانوش
عیاری،آقایداودمیرباقری،آقایشهراماسدی

دیدم نقش نسبتا متفاوت و جذابی است .مثل
همیشه گوشهایم بــرای شنیدن حاشیهها
بستهبود،هرچهحاشیهپردازانبیشترشلوغش
میکردند ،گوشهای من بستهتر بود و سعی
میکردم مستقل فکر کنم و تحت تاثیر قرار
نگیرم .هم خانم آزیتا موگویی (مشاور پروژه)،
همآقایکریمی(تهیهکنندهونویسنده)رفقای
قدیمی ما بودند و وقتی با آقای کریمپور درگیر
کارشدم،اتفاقادیدماگردرخیلیمواردازجمله
بازیگرفتنازبازیگر،بهکارشادامهبدهدجزو
بهترین کارگردانهای ما خواهد شد .ممکن
است کار اولــش از بعضی جهات کامل از آب
درنیامده باشد که مسلما خــودش هم چنین
توقعی نداشته ،اما احساس کردم توجهش به
جزئیاتازبسیاریکارگردانهابیشتراست.
▪ایفای کدام نقش در سینما تجربه بهتری
برایشمابوده؟

نقشی که در فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده»
هومن سیدی بازی کردم ،تجربه خوبی برایم
بود.گرچهتجربیات«فروشنده»سرجایخودش
هست،یعنیچیزیازآنکمنمیکندوبعدازاین
فیلم ،نقشم در «مغزها ،»...نوع ارتباطی که با
هومنداشتیم،هدایتهاییکهایشانبرایبهتر
درآمدننقشمیکردخیلیخوببود.منتظرم
شعجیبیراازهومنسیدیببینم.
درخش 
▪مشغولکارجدیدیهستید؟

قــرار است در سریال نمایش خانگی «بامداد
خمار» به کارگردانی ابراهیم ایرجزاد بازی کنم
ومشغولتمرینیکتئاتربهنام«آرش»اثراستاد
بهرامبیضاییهستیم.

مــریــا زارعـــی هفته ج ــاری با
تــعــدادی از آثـــارش در شبکه
نمایش حضور دارد« .گیتا»،
«تکیه بــر بـــاد»« ،مــاهــی سیاه
کــوچــک»« ،چ»« ،بــادیــگــارد» و
«دخــتــر» فیلمهایی هستند که تا پایان هفته
هرشب ساعت  21پخش میشوند.
جــواد عزتی چهارشنبه هفته
جــــاری ســاعــت  40دقــیــقــه
بامداد با فیلم «تنگه ابوقریب»
اثر بهرام توکلی در شبکه پنج
دی ــده م ـیشــود .ایــن فیلم در
سیوششمین جشنواره فجر جایزه بهترین فیلم
و بهترین کارگردانی را دریافت کرد.
پرویز فالحیپور مشغول بازی
در سریال «شب بیدار» است.
او و عبدالرضا اکبری نقشهای
اصلی سریال را بازی میکنند و
فریبا متخصص ،جعفر دهقان و
مهدی سلوکی از دیگر بازیگران هستند.
آناهیتا درگــاهــی از بــازی در
فیلم «بــیمــادر» اثــر مرتضی
فاطمی انصراف داد .این خبر
را بانیفیلم منتشر کـــرده و
نوشته فیلم بــرداری فیلم آغاز
شــده .امیر آقایی ،پژمان جمشیدی و پردیس
پورعابدینی بازیگران این اثر هستند.
شبنم قلیخانی در سریال «قصه
هزارافسون»بهکارگردانیسعید
عباسیایفاینقشکردهودراین
مجموعه ویژه کودک و نوجوان با
رضا توکلی ،بهنوش بختیاری و
فخرالدینصدیقشریفهمبازیشدهاست.
ملیکا زارعی از ابتالی خود به
کووید 19-خبر داده و نوشته
است که دوران سخت بیماری
را سپری کــرده .ملیکا زارعی
اکنون مجموعه «خاله شادونه
در کلبه کوهستانی» را از شبکه دو روی آنتن دارد.

