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فیلم روز

چهره ها و خبر ها
سعید آقاخانی پــس از پایان
فصل اول سریال «نون خ» ،از
پنج شنبه بازپخش «نون خ »2
را از شبکه آ یفیلم روی آنتن
دارد .این مجموعه که اولین
بار سال  99روی آنتن رفت ،هرشب ساعت 21
پخش خواهد شد.

مصطفی قاسمیان

«قویتر،سختترزمینمیخورد»
اشاره :ستون «فیلم روز» که از دیروز  3آبان ماه،
با معرفی محصوالت سینمایی و تلویزیونی روز
جهان ،در صفحه سینما و تلویزیون روزنامه
خراسان منتشر شد ،در روزهــای زوج مروری
کــوتــاه بر جدیدترین فیلمها و سریالهای
منتشرشده خارجی است و در روزهــای فرد
بــه معرفی برترین محصوالت سینمایی و
تلویزیونی میپردازد که قرار است در آینده
نزدیکدردسترسمخاطبانقراربگیرد.
فــیــلــم «قـــویتـــر ،ســخ ـتتــر زمــیــن مــیخ ــورد»
( )The Harder They Fallاز تازهترین محصوالت
پلتفرم نتفلیکس اســت که با حضور شماری از
ستارههایرنگینپوستآمریکایی،درآستانهانتشار
قراردارد.دراینفیلمبهکارگردانیجیمزساموئل،
چهرههاییچونادریسآلبا،جاناتانمیجرز،رجینا
کینگ و زازی بیتز حضور دارند« .قویتر ،سختتر
زمین میخورد» که در ژانر وسترن ساخته شده،
دربارهشخصیبهنام«ناتالو»بابازیجاناتانمیجرز
است که متوجه میشود دشمنش «روفوس باک»
با بازی ادریس آلبا که پیشتر پدر و مادر او را کشته،

مائده کاشیان

یکیازسریالهایمحبوبتلویزیوندرسالهای
گذشته ،مجموعه «مــدار صفر درجــه» است که
اولینبار سال  86روی آنتن رفت .قصه عاشقانه
وجذاب،موسیقیخوبودیالوگهایزیبایاین
سریالدریادمخاطبانماندهو«مدارصفردرجه»
پس از سالها در بازپخش هم دیده میشود .به
بهانه پخش تکرار این مجموعه خاطرهانگیز از
شبکهآیفیلم،باایرجرادبازیگرپیشکسوتاین
مجموعهگفتوگوکردیم.
▪ چه دالیلی برای پذیرفتن نقش «جهانگیر
همایونپناه»داشتید؟

احساسکردمسریالسناریویخوبومنسجمی
دارد و کاراکترهایش به خوبی شخصیتپردازی
شدهاند .کارگردان را هم از قبل میشناختم و به
کارش اعتماد و اطمینان داشتم .دیدم نقش هم
نقشی نیست که فقط سیاه یا فقط سفید باشد.
یکنقشخاکستریاستکهآنچهانجاممیدهد
زمینههایمختلفیدارد،بنابراینقبولکردم.
▪ پس ویژگی خاکستری بودن نقش توجهتان
راجلبکرد.

از زندان آزاد شده است .بنابراین «نات الو» دوباره
دارودستهخودراجمعمیکندتااز«روفوس»انتقام
بگیرد .بر اساس تریلر  2دقیقهای که از فیلم منتشر
شده،خشونتذاتیآثاروسترنرادارد.منتقدانیکه
ایناثررادرجشنوارههادیدهاند،تاکنونامتیازخوبی
به آن دادهانــد« .قویتر ،سختتر زمین میخورد»
در متاکریتیک  70و در راتن تومیتوز  86امتیاز از
سوی منتقدان گرفته است .وسترن مورد انتظار
«قویتر ،سختتر زمین میخورد» ،حدود  20روز
پیشبهعنوانفیلمافتتاحیه،درجشنوارهفیلملندن
رونماییشد.اینفیلم ازروز 22اکتبراکرانمحدود
خود را آغاز کرده است ،اگرچه نمایش اصلی آن 3
نوامبر 12( 2021آبان )1400به صورت آنالین و
درپلتفرمنتفلیکسآغاز خواهدشد.

بله و ایــن که پشت رفتارهایش منطقی وجود
داشــت .زندگی گذشته ،زندگی خانوادگی و
عقدههایی کــه داشــتــه ،همه و همه ســازنــده
شخصیتی بود که اعمال و رفتارهایش منطق
داشت.
▪این نقش منفی با تصویری که مخاطب از
شما در نقش شخصیتهای آرام و مثبت داشت
متفاوتبود،تجربهبازیدرچنیننقشیچطور
بود؟

برایم تجربه جالبی بود .من کارهای مختلفی
بازی کردم ،اگر منطقی پشت نقش وجود داشته
باشد،منفییامثبتبودنآنخیلیمسئلهنیست.
مهم این است که نقش قابل قبول و تماشاگر هم
پذیرای آن باشد و گرنه اگر یک نقش سیاه و بد یا
سفیدوخوبباشد،ولیمنطقخودشرانداشته

باشد،طبیعتانمیتواندتاثیرواقعیخودشراروی
تماشاگربگذارد.
▪همکاریباآقایفتحیچطوربود؟

بسیار خوب بود ،آقای فتحی کامال به کارش وارد
است .کل گروه همه خوب بودند ،هم هنرمندان
خارجی و هم هنرمندان ایرانی ،همه جایگاه
ویژهای داشتند .کار مشکالتی هم داشت ،مثال
وقتی با هنرپیشههای خارجی کار میکردیم،
آنها به زبان خودشان حرف میزدند و ما باید
به فارسی جواب میدادیم ،منتها از آن جایی که
دیالوگهابرایطرفینکاملمشخصبودومعنا
و مفاهیم و فضای هرکدام از سکانسها برایشان
مشخص بود ،خیلی دچار اشکال نمیشدند و
مشکلی در کار دیده نمیشد .این نیازمند تسلط
برکاربودکهاینتسلطوجودداشت.
▪آقایفتحیکارگردانسختگیریهستند؟

بله طبیعتا و روی دیالوگها بسیار تاکید دارند.
حتیباوجوداینکهبهصورتصداسرصحنهکار
نمیکردیم،صدایشاهدگرفتهمیشدکهبعدها
هم خودمان جای خودمان صحبت کردیم ،اما
آقای فتحی خیلی ُمصر بود که دیالوگها عینا،
تماموکمالگفتهشودوحتییک«واو»جانیفتد.
▪به نظرتان علت محبوبیت و تکرار نشدنی
بودناینسریالچیست؟

آن زمــان که ایــن کــار ساخته شــد ،همه چیزش
حسابشده و دقیق بود .چه سناریویی که نوشته
شده بود ،چه شخصیتپردازیها ،دیالوگها،
فضاها و بازیگران ایرانی و خارجی که برای کار

انتخاب شده بودند ،همه با دقت و وسواس کامل
صورتگرفتهبود،بههمیندلیلهمهبخشهای
کار یعنی فضاسازی ،فیلم برداری ،نورپردازی،
گریم ،طراحی صحنه و لباس به خوبی انجام
شده بود .همه با یکدیگر در کل کار هماهنگی
داشتند.اینهاهمهدستبهدستهمدادکهکار
در مجموع موفق باشد و بتواند با تماشاگر ارتباط
برقرارکند.
▪خاطره خاصی از بازی در این مجموعه در
ذهنتان مانده؟

سکانسیبودکهمنبایدباشخصیتمقابلمتلفنی
صحبتمیکردموبهزبانآلمانیجوابمیدادم.
درآنصحنهدیالوگهاییوجودداشت،امامنبه
دلیلاینکهریتمکاردربیاید،بهآقایفتحیگفتم
کلماتوجمالتراآلمانیبگویم،باوجوداینکه
خیلیآلمانیهمبلدنبودم!اماباهمانحالوهوا
به نوعی کلماتی آلمانی را میگفتم ،بعد آقای
فتحی به من گفت آلمانی بلدی؟ گفتم نه! من
سعی کردم آن حسوحال را به این ترتیب داشته
باشم .البته کلمات واقعا آلمانی بود ،اما خیلی
منطبقبادیالوگهانبود.
▪در ســالهــای اخیر نسبت به قبل کمکار
شدهاید،علتشچیست؟

بله ،بــه تــازگــی یــک مــقــدار بــه دلیل کــرونــا کار
نمیکنم ،عالوه بر این وقتی کار تصویر پیشنهاد
میشود باید احساس کنم کار متفاوتی است و
دوست داشته باشم و گر نه خیلی اصرار ندارم اگر
کاری را دوست ندارم بازی کنم ،من چنین کاری
راانجامنمیدهم.البتهدراینمدتپیشآمدهکه
کارها و نقشهای خوبی هم پیشنهاد شده ،اما به
دالیلمختلفبهویژهکروناوقبلازآنهماحتماال
بهدلیلاینکهدرگیرتئاتریاکاردیگریبودم،کار
نکردم.امابازیدرتئاترراادامهدادموامیدوارمبا
بهترشدنوضعیتکروناشروعبهکارکنم.
▪مخاطبان شما را با نقش «ناصرالدین شاه» و
سریال «امیرکبیر» میشناسند ،برای خودتان
همایننقشمحبوبتریناست؟

همه کارهایی را که آدم انجام میدهد ،در زمان
خودشباعالقهکارکردهوقبولداشته،چونمن
بیدلیل کاری را قبول نمیکنم .یعنی اگر کاری
باشد که به آن معتقد نباشم و خصوصیاتی را که
باید ،نداشته باشد نمیپذیرم ،اما کارهایی را که
قبول میکنم احساس میکنم میتوانم با آنها
ارتباطبرقرارکنم،نقشرادوستدارم.هرنقشی
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با حالوهوای خودش کارهایی را میطلبد که
سعی میکنم با تمام وجود همه آن چه را که برای
ارائهآنالزماست،انجامدادهباشم.همهنقشها
درجایگاهخاصخودشانجذابهستند.
▪این روزهــا دو سریال «جیران» و «آهوی
من مارال» درباره ناصرالدین شاه ،در حال
ساخت است ،به نظرتان این مجموعهها هم
میتوانند ماندگار شوند؟

باید آنهــا را ببینیم ،ان شـــاءا ...سریالها با
دیــدگــاههــای مختلف ساخته میشوند .خدا
رحــمــتــش کــنــد عــلــی حــاتــمــی هــم «ســلــطــان
صاحبقران» را ساخت  ،اما نگاه علی حاتمی نوع
دیگری بود و از نظر زمانبندی ،زمانها با هم
تداخلهایی داشــت یعنی زمانی که امیرکبیر
بود ،اصال ملیجکی وجود نداشت ،ولی ایشان با
یک دید و نگاه خاص این سریال را خیلی خوب
ساخت و فوقالعاده بود .این کارها هم آن طور که
من شنیدم راجع به بخشهای خاصی از زندگی
ناصرالدین شاه است .نگاههای خاصی وجود
دارد که هرکدام متفاوت است .من حتی روی
صحنهتئاترهمنقشناصرالدینشاهرادرنمایش
«باغشبنمایما»نوشتهزندهیاداکبررادیبازی
کردم که طنز است و آن نگاه ،نگاه متفاوتی است
بهبخشدیگریازموضوعناصرالدینشاه.نقش
ن شاه و زمان قتلش را هم
دوران پیری ناصرالدی 
بازی کردم که آن شخصیت با شخصیت اوایل
سلطنتشکامالمتفاوتاست.
▪در تئاتر با استادانی مانند علی نصیریان و
زند هیادعزتا...انتظامیهمکاریداشتید،چه
چیزهاییازآنهاآموختید؟

اینهاجزوکسانیهستندکهبهاعتقادمندرکار
خودشان اسطوره هستند و مهم آن مسئله تفکر و
اندیشه است که همواره برایشان اهمیت داشته.
اندیشهسازی در کار هنر بسیار حائز اهمیت بود،
آنها کارشان را به معنای واقعی دوست داشتند
و هرگز صرفا به خاطر پول کاری را قبول نکردند.
حتما باید پشت کــاری که میخواستند انجام
بدهند،تفکرواندیشهایوجودمیداشت.اهمیت
دادن به کار ،با عشق کار کردن ،دیسیپلین و نظم
و انضباطی که باید در تمام ابعادش باشد ،اینها
چیزهایی بود که از طریق آن بزرگواران منتقل
شد.یکیدیگرازمسائلمهموقتشناسی،حضور
مثبتداشتنوجدیگرفتنکاردرهمهزمینههابا
تماموجوداست،اینهاچیزهاییهستندکهازاین
بزرگوارانیادگرفتیم.

مهران غفوریان از بیمارستان
مرخص شــده اســت .احسان
ظلیپور تهیهکننده «نیسان
آبی» در گفتوگو با مهر ،ضمن
اعــام ایــن خبر توضیح داده
است که غفوریان باید به مدت دو هفته استراحت
مطلق داشته باشد.
لیال زارع به زودی برای بازی در
فیلم «آزردگان» ساخته مهدی
فــرد قـــادری جــلــوی دوربــیــن
خواهد رفت .او اکنون دو فیلم
«روز بلوا» اثر بهروز شعیبی و
«ال کپشت و حلزون» ساخته رضا حماسی را
آماده اکران دارد.
جلیل سامان سریال «زیرخاکی
 »3را ویژه نوروز  1401جلوی
دوربین خواهد برد .او پیشتر
گفته بــود بــرای ساخت ادامــه
سریال باید نیازی درونی حس
کند و قصه او را ترغیب کند ،نه این که صرفا
خواست صداوسیما باشد.
علی کریمی اجرای سری جدید
برنامه اینترنتی «یــــازده» را
برعهده گرفته است .به گزارش
صبا ،ایــن برنامه فوتبالی در
پلتفرم فیلمنت منتشر خواهد
شد و آندرانیک تیموریان و مجتبی جباری به
عنوان کارشناس ثابت در آن حضور خواهند
داشت.
نــادر فــاح بــه جمع بازیگران
فیلم «پــاکــول» کــاری از نوید
اسماعیلی اضافه شــد .او در
ایــن فیلم محصول مشترک
ایران و افغانستان با بازیگرانی
مانند احمد مهرانفر ،علیرضا مهران و علیرضا
استادی همبازی شده است.
شادی کرمرودی در اختتامیه
سیوهشتمین جشنواره فیلم
کــوتــاه تــهــران جــایــزه بهترین
فیلمنامه را برای فیلم «هرگز
گاهی همیشه» دریافت کرده.
او عالوه بر نویسنده و کارگردان ،به عنوان بازیگر
نیز در این اثر حضور دارد.
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