سینما و تلویزیون

۶

چهارشنبه  2۸مهر 1400
 1۳ربیع االول .144۳شماره 20780

سینمای جهان

رئیس هیئت داوران برلیناله
معرفی شد
ام .نایت شیاماالن به عنوان رئیس هیئت داوران
جشنواره برلین انتخاب شد.
به گــزارش صبا ،ام .نایت شیاماالن کارگردان
مشهور آمریکایی  -هندی سینمای جهان به
عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره برلین
 ۲۰۲۲معرفی شد .کارلو شاتریان دبیر هنری
جــشــنــواره برلین در اعـــام ایــن خبر گفت:
«خوشحال و مفتخریم که شیاماالن دعــوت ما
را برای ریاست هیئت داوران جشنواره برلین
پذیرفت».
کارگردان فیلم «حس ششم» نیز در واکنش به
انتخابش به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره
گفت« :ایــن که از من خواسته شــده بخشی از
برلیناله باشم ،برایم بسیار معنی دار است .این
نشان دهنده باالترین امتیاز برای یک فیلم ساز
اســت .این که بتوانم از بهترین استعدادهای
جهان در قصه گویی حمایت و تجلیل کنم هدیه
ای است که با خوشحالی پذیرفتم».
جشنواره برلین قرار است بین روزهای  ۱۰تا ۲۰
فوریه  ۲۰۲۲به صورت حضوری برگزار شود.

ورود مل گیبسون
به دنیای «جان ویک»
در سریالی که پیشدرآمدی بر «جان ویک» است
مل گیبسون نیز نقشآفرینی میکند .به گزارش
مهر ،در سریالی که به عنوان «کانتیننتال» معرفی
شده ،مل گیبسون هم بازی میکند .این سریال
که سال  ۲۰۱۸دستور ساختش داده شد بیشتر
با تمرکز بر هتل مجموعه فیلمهای «جان ویک»
ساخته میشود که پناهگاهی برای قاتالن است
و مقررات خاص خود را دارد .شخصیت اصلی
این سریال «وینستون اسکات» جوان است که
از سال  ۱۹۷۵به جهنم واقعی شهر نیویورک
وارد شد .این هتل محل مالقات خطرناکترین
جنایتکاران جهان است و دنیای زیرزمینی مرموز
نیویورک را ترسیم میکند.
در این سریال گیبسون نقش شخصیتی به نام
«کورمک» را بازی میکند که در فیلمهای «جان
ویک» حضور نداشت .جزئیات بیشتری درباره
این شخصیت در دست نیست.
پیشتر اعالم شده بود «کانتیننتال» رویدادهایی
را که طی سه شب در این هتل رخ میدهد ،تصویر
میکند.هنوزتاریخپخشیبرایاینسریالاعالم
نشده است .این اولین نقشآفرینی گیبسون
در تلویزیون پس از سا لهاست .وی در دهه
 ۱۹۷۰در سریال استرالیایی «سولیوانها»
بازی کرده بود.
 ۳فیلم «جان ویک» در مجموع بیش از ۳۰۰
میلیون دالر در گیشه جهانی فروش داشته و
فیلم چهارم آن هم در حال ساخت است و قرار
است  ۲۷ماه می  ۲۰۲۲اکران شود.

چهره ها و خبر ها

مصطفی میرجانیان

سالهاستباصدایمنحصربهفردناصرممدوح
آشناییم و خاطرات زیــادی از صدا و تصویرش
داریم .دکتر «نائینی» در سریال «اغما» ،مجری
«مسابقه  ،»101گوینده رادیو در سریال «راه
شب» و ...کارهایی است که تصویر این دوبلور
خوشصدا را در ذهنمان ثبت کرده است .او
حدود یک سال پیش و بعد از سالها حضور در
سریالها یا اجرای مسابقات گفت که دیگر به
عنوان بازیگر در کاری مقابل دوربین نخواهد
رفت و پیشنهادی را هم در این زمینه نمیپذیرد.
به سراغ این پیش کسوت دوبله رفتیم و درباره
اوضاع و احوال خودش و حرفهاش پرسیدیم.
▪اینروزهاکجاومشغولچهکاریهستید؟

من کار خاصی نمیکنم .کرونا همه کسب و
کارها را به هم ریخته و من در خانه زندگیام
را میگذرانم .گهگاهی ویاودیها پیشنهاد
میدهند که فیلم یا سریالی را دوبله کنیم اما
قبول نمیکنم.
▪پسکمکاریخواستخودتانبودهاست.

قبال بــرای دوبله همه همکاران دور هم جمع
میشدیم و به تعداد شخصیتها دور یک میز
مینشستیماماازدوسالپیش،دوبلهمابهسمت
دیگری رفت و گویندگان ،تک تک و جداگانه
سر کارشان حاضر میشوند و در نتیجه آنطور
که باید تعامل صدایی میان گویندگان شکل
نمیگیرد .همکاران ما دیگر به شکل جمعی کار
نمیکنند و دوبلهها طوالنی میشود .به عنوان
مثال ،کاری را که قبال یک روزه تمام میکردیم
اکنون دو روز زمان میگیرد .کار کردن در چنین
شرایطی دشوار شده و حس و حالش هم آنطور
که باید ،جور در نمیآید.
▪با رونــد فعلی واکسیناسیون آیا دوبلورها
همچناندرکارهایشانمحدودیتدارند؟

ما و همه هنرمندان واکسن زدیم اما همچنان
شرایط کــاریمــان عــادی نشده اســت .چون
همهمان میدانیم که واکسن از مبتالشدن به
بیماری جلوگیری نمیکند و در بین همکاران
خودمان کسانی بودهاند که بعد از تزریق واکسن
هم مبتال به کرونا شده یا حتی فوت کرده اند.
فرقی نمیکند واکسنها مال کدام کشور باشند
اما اینها هنوز امتحان خودشان را پس نداده و
موقتا از تعداد کشتهها کم کرده اند .بنابراین
همچنان باید مراقبت کنیم.

▪سال گذشته از حضور در تلویزیون و سینما
خداحافظی کردید .آیا همچنان سر حرفتان
هستید؟

بله .در این مدت بعد از خداحافظی ،دوستان
محبتداشتندوبرایچندفیلموسریالپیشنهاد

دادند که جلوی دوربین بروم ولی قبول نکردم.
حرفه اصلی من گویندگی است .مدتی در جلوی
دوربینبرایمسابقهها،فیلمهاوسریالهابازییا
اجراکردهامامااینکاربرایمنحکمزنگتفریح
راداشت.سال ۸۴درسریال«راهشب»بازیکردم
اما هم اکنون دیگر تواناییهای گذشته را ندارم.
عالوه بر آن تعداد سوژههای خوب بسیار کم شده
است.همهدراینعرصهدرحالتالشبرایارائه
کاریبهترهستندامااینکاربایداصولیباشد.
▪هیچ نقش ،فیلم یا بازی در کنار ستارهای
نیست که شما را ترغیب به برگشتن جلوی
دوربینکند؟

نقشهایی بوده که بعضی از همکارانم اصرار
کردند بازی کنم .مثال یکی از دوستان ،مدتی
پیشچندینبارتماسگرفتوگفتکهفیلمنامه
رامیفرستدتامنفقطببینم.اوتاکیدداشتکه
کارمابسیارفیلمخوبیاستامامنقبولنکردم
کهحتیفیلمنامهرابخوانمتاوسوسهنشوم.چون
نمیخواهمقولیراکهبهخودمدادهام،بشکنم.
همانخداحافظیپابرجاست.
▪در ایــن ســال هــا مــجــریهــا ،ورزشــکــاران،
دوبلورها و هنرمندان زیــادی در مقام بازیگر
حاضرشدند.تاکیدشمابرقبولنکردننقشها
عجیبنیست؟

من نمیگویم بازیگری کار بدی است .اتفاقا
عالقهام به سینما بود که من را به سمت دوبله
کشاند اما من همان زمانی که در سریال «راه
شــب»« ،اغما» و ...بــازی میکردم با اصــرار و
تشویقهمکارانمبود.همانزمانهممیدانستم
کهاگرصرفادردوبلهباشم،برایمبهتراست،چون
بخش زیادی از بازیگران هستند که متاسفانه
دعوت بهکارنمیشوند.آنهاحرفهاصلیشان
بازیگری است و منبع درآمــد دیگری ندارند و
اگر کار نکنند ،نمیتوانند امور زندگیشان را
بگذرانند.منکهکاردارموازدوبله،درآمدکسب
می کنم .پس چرا باید در زمینه های دیگر هم
وارد شوم؟ مثال برای «راه شب» ،آقای داریوش
فرهنگخیلیبامنصحبتکردتابپذیرمودرآن
بازیکنم.اینسالهاتالشکردمازوجههو
اعتباریکهدرجامعهدارممراقبتکنم.این
قدر کارهایمان حساب شده و با برنامه بود
که داریوش فرهنگ به من قول داد و گفت

که اصال نگران نباش و این به اعتبار شما اضافه
میکند .واقعا هم درست گفت .اولین شبی که
اینبرنامهازتلویزیونپخششد،تلفنهابهمنزل
ماشروعشد.همهتبریکمیگفتندودربارهکار
ازمنمیپرسیدند.
▪چنگیز جلیلوند ،سیامک اطلسی ،شیرین
بهرامی و...؛ در این سالها دوبلورهای بزرگی
را از دست دادیم .آیا برای نسل طالیی دوبله ما
جایگزینیوجوددارد؟

صداهایی که در گذشته بودند دیگر نیستند؛ به
عنوان مثال ،ما دیگر صداهایی مثل مرحوم ژاله
کاظمی ،خسرو شایگان ،پرویز بهرام ،بهرام زند،
چنگیزجلیلوندوخیلیصداهایماندگاردیگررا
نداریم.آقایمنوچهراسماعیلیکهاکنوندررأس
هرمدوبلهاستوانشاءا...همیشهسالمتباشد،
واقعا دیگر صدای ایشان تکرار نخواهد شد .او در
سن 25سالگی یعنی 55سال پیش ،کاری را به
نامفمیلیدوبلهمیکردکهخسروخسروشاهیو
ژالهکاظمیبااوهمکاریمیکردند.اینفیلمدو
شخصیت  80و  70ساله هم داشت که منوچهر
اسماعیلی هــردوی این ها را دوبله می کرد که
شیرین تر و بهتر از صدای خود بازیگران شده بود
وهیچکس نمیفهمیدکههردوشخصیترایک
جوان 25سالهدوبلهکردهاست.خیلیازابداعات
دوبله ما متکی به منوچهر اسماعیلی بوده است.
بعیداستکهاینآدمهاتکرارشوند.
▪دلیلتکرارنشدناینصداهاوافراددردوبله
ما چیست؟ یعنی بزرگان سینما و تلویزیون
نتوانستنداستعدادهاراکشفکنند؟

هم اکنون بیشتر کارهایمان بازاری شده است.
بسیاری از جوانان در خانه هایشان با رایانه
مشغولگویندگیهستندوحتیبرایماهوارهها
و شبکه هــای بــرون مــرزی و وی او دی ها کار
میکنند.ممکناستجوانانعالقهمندیهم
بین آنها باشند اما به نظرم به خاطر بیکاری
اینکارراانجاممیدهند.بهعنوانمثالجوانی
که حتی یک ماشین ندارد تا راننده آژانس شود
باالخره باید از طریقی امــرار معاش کند .قبال

هرکسیهرکاریراانجامنمیدادامابازارکساد
اینروزهاباعثشدهتاهمهبهدنبالپولباشند.
این باعث شده دوبلورها بر مبنای پول تصمیم
بگیرند و صنعت دوبلهمان ضعیف شود .زمانی
بودکهماآپاراتداشتیم.اکنونباوجودرایانهکه
به نظرم فناوری خوبی هم هست ،اما کار ما را در
دوبلهخرابکردهاست؛بهدلیلاینکهبسیاری
از جوانان عالقه مند در خانه هایشان با همین
ابزار صداها را جا به جا می کنند و به این فکر می
افتندحاالکهبهاینجارسیدیمچرادوبلهنکنیم؛
در حالی که کار دوبله به این راحتی ها نیست و
هرکسینمیتواندیکشبهدوبلورشود.
▪بین صحبتمان چندین بار ،یادی از فیلم و
سریال های قدیمیتان کردید .این کارها چه
تاثیریدرشناختمردمازشماداشت؟

آن زمــان ،داستانها و فیلم و سریالها خیلی
فکرشدهساختهمیشد.فضایمجازیونمایش
خانگی و ...هم نبود و مــردم خیلی تلویزیون
میدیدند .یادم می آید یکی دو سال بعد از پخش
سریال«اغما»مندرخیابانراهمیرفتم.خانمی
سراغمآمدوباصداییبلندی«آقایدکتر»خطابم
کرد.منتعجبکردمکهچرابهمندکترمیگوید!
او سراغم آمد و پرسید شما اهل نائین و دکتر
«نائینی» هستید؟ من هم عذرخواهی کردم و
راهم را ادامــه دادم .بعد از چند دقیقه فهمیدم
که منظور این خانم ،شخصیت دکتر «نائینی» در
«اغما»ست .در این سال ها همیشه شایعهای هم
پشت سر من بوده و همچنان هم برخی درباره آن
صحبت میکنند .این حاشیه از «راه شب» شروع
شد که من و خانم شیوا خنیاگر ،نقش زن و شوهر
را بازی می کردیم .این فیلم آن قدر معروف شده
بود که بعضی مردم واقعا باور کرده بودند که ما
زنوشوهریمواینهنرآقایداریوشفرهنگبود
که کار را آن قدر طبیعی جلوه می داد .آن موقع،
اینستاگرام و شبکه های اجتماعی هم نبود که
آن را تکذیب کنم .یــادم می آید همان روزهــا از
روزنامه خراسان [روزنامه خراسان شمالی] هم
بامنتماسگرفتندومصاحبهایکردند.روزبعد،
این مصاحبه چاپ شد و ابتدای مصاحبه نوشته
بودند که من همسر شیوا خنیاگر هستم .همسر
مرحومموقتیمطلبراخواندباروزنامهتانتماس
گرفت و اعتراض کرد و در پاسخ او گفتند که در
سایتهای رسمی هم چنین مطلبی نوشتهاند و
تقصیرمانیست.همکارانتانروزبعددرروزنامه
عذرخواهی کردند و قرار شد که آن را تصحیح
کنند .ما هم وقتی به سایتهای مختلف رفتیم،
دیدیمواقعاهمهجانوشتهاندکهمنوشیواخنیاگر
باهمزندگیمیکنیموخودمانخبرنداشتیم!در
صورتی که خانم خنیاگر همسر و فرزند داشتند
و من هم به تازگی همسرم را از دست داده ام و
خانوادهرکناصلیزندگیمناست.

جــــــواد عـــزتـــی فــیــلــم «مــغــز
اســتــخــوان» اثـــر حمیدرضا
قربانی را آمــاده اکــران دارد.
قربانی در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران گفته بــه اشتباه
اعــام شــده ایــن اثــر  12آبــان اک ــران میشود
و احــتــمــاال آخــر آب ــان یــا اوایـــل آذر بــه نمایش
درمیآید.
مینا ساداتی فرداشب ساعت
 22بــــه مــنــاســبــت والدت
پــیــامــبــر(ص) ،فیلم «محمد
رســـــولا(...ص)» را از شبکه
آیفــیــلــم روی آنــتــن خــواهــد
داشت .این بازیگر اکنون فیلم «درخت گردو» را
روی پرده سینما در حال اکران دارد.
احمد مهرانفر در جدیدترین
فعالیت سینمایی خ ــود ،در
فیلم «پــاکــول» به کارگردانی
نوید اسماعیلی ایفای نقش
خواهد کرد .این فیلم محصول
مشترک ایران و افغانستان است و فعال حضور
مهرانفر در آن قطعی شده است.
اشــکــان خطیبی در واکنش
بـــه پــیــگــیــری مــخــاطــبــان در
خــصــوص انــتــشــار فــصــل دوم
سریال «خاتون» گفته است که
گــروه سازنده روزهــای پایانی
تصویربرداری فصل دوم را سپری میکنند و از
زمان پخش این فصل هیچ اطالعی ندارد.
ســامــان صــفــاری فعال سریال
«ســرجــوخــه» کـــاری از احمد
معظمی را روی آنتن نخواهد
داشــت .قــرار بــود قسمت اول
این مجموعه دیشب از شبکه
 3روی آنتن بــرود ،امــا پخش سریال تا زمان
نامشخصی به تعویق افتاده است.
شبنم قــلـیخــانــی در اولــیــن
قسمت برنامه «احوال پرسی»
به عنوان مهمان حضور داشته
اســت .ایــن برنامه کــه فضای
شاد و مفرحی دارد ،شامل آیتم
گفتوگو ،مسابقه و موسیقی است و پنج شنبهها
بعد از اخبار  20:30پخش میشود.

خبر

عمل قلب مهران غفوریان
موفقیتآمیز بود
مــهــران غــفــوریــان روز دوشــنــبــه ســر صحنه
تصویربرداری سریال نمایش خانگی «نیسان
آبی» دچار حمله قلبی و دیروز عمل قلب باز او با
موفقیت انجام شد.
احسان ظلی پور تهیه کننده سریال «نیسان آبی»
درباره وضعیت مهران غفوریان که روز دوشنبه به
بیمارستانمنتقلشد،بهمهربیانکرد«:عملقلب
باز مهران غفوریان صبح سه شنبه  ۲۷مهر انجام
شد و پزشکان چهار رگ را عوض کردند که خدا را
شکرعملموفقیتآمیزیهمبود».ویدربارهزمان
بستری بودن مهران غفوریان نیز بیان کرد« :امروز
(سهشنبه)ازبخشمراقبتهایویژهبیرونمیآید
وبهبخشعمومیمنتقلمیشودکهاحتما ًالچند
روزیبایددربیمارستانبستریباشد».
تهیهکننده سریال «نیسان آبی» درباره اتفاقی که
سرصحنهتصویربرداریاینسریالبرایغفوریان
رخدادبیانکرد«:غفوریانسرصحنهفیلمبرداری
دچار مشکل قلبی شد و به سرعت با آمبوالنس او
را به بیمارستان منتقل کردیم و در هنگام رسیدن
به بیمارستان ،ایست قلبی کرد که همان جا احیا
شد .با این حال قبل از آن هم خودش میدانست
که باید برای درمان قلبش به بیمارستان برود ولی
ایناتفاقزودتربرایشرخداد».

