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چهره ها و خبر ها

مصطفی قاسمیان

تراژدییک«نبردفراموششده»
اشاره:ستون«فیلمروز»کهبامعرفیمحصوالت
سینمایی و تلویزیونی روز جهان ،در صفحه
سینما و تلویزیون روزنامه خراسان منتشر
میشود ،در روزهای زوج مروری (ریویو) کوتاه
برجدیدترینفیلمهاوسریالهایمنتشرشده
خارجی دارد و در روزهای فرد به معرفی برترین
محصوالت سینمایی و تلویزیونی میپردازد
که قــرار اســت در آینده نزدیک در دسترس
مخاطبانقراربگیرد.
فیلم سینمایی «نــبــرد فــرامــوششــده» (The
 )Forgotten Battleبه کارگردانی ماتیس فان
هینینبهتازگیمنتشرشدهاست.اینفیلممحصول
 2020کشور هلند ،یک درام جنگی اســت که
داستان چند کاراکتر را در اواخر جنگ جهانی دوم
به صــورت مــوازی روایــت میکند؛ کاراکترهایی
شامل یک دختر هلندی ،یک نظامی ارتش نازی و
یکخلبانانگلیسیکهسرنوشتشاندرنقاطیبه
یکدیگرگرهمیخورد.

مریم ضیغمی

نام رضا رویگری که به میان می آید ،در ذهن
مخاطبان ،کاراکترهای ماندگار و گاه البته
منفی و خاکستری اش نقش می بندد .او البته
در نقش مثبت «کیان» در سریال «مختارنامه»
نیز خوش درخشیده است .صدای پرشور او
با ترانه «ایران ایران» هم از ماندگارترین آثار
کارنامه این پیش کسوت است .رضا رویگری
کهبهدلیلبیماریچندسالاستگوشهنشین
شده،پیشنهادهایشبرایبازیکمشدهاست.
چندی پیش ،محمد خزاعی ،رئیس سازمان
سینمایی به دیدارش رفت و این موضوع بهانه
گفت و گوی مان شد.
▪حال این روزهای تان چطور است؟

خدا را شکر .اگر هوا رو به گرمی بــرود ،بهتر
میشوم.
▪عیادت رئیس سازمان سینمایی چه نتیجه
ای برای تان داشت؟

بخشهای زیــادی از این فیلم که در فضای جنگ
میگذرد،واجدصحنههاییگرموباورپذیراستکه
تنهبهتنهصحنههایجنگیچشمگیرفیلم«»1917
میزند«.نبردفراموششده»اگرچهیکفیلمجنگی
اســت ،اما چندان اصــراری در نمایش خشونت و
سبعیتنیروهایآلماننازینداردوبیشتربهنمایش
ضمنیخشونتبسندهمیکند،درعینحالکهدر
تصویر کردن مصیبت سربازان هلندی ،انگلیسی و
کاناداییکمنمیگذارد.
تامفلتونازجملهبازیگرانمجموعه«هریپاتر»،تنها
بازیگربینالمللیاثراستوبقیههنرپیشههایفیلم
از سینمای هلند آمدهاند که برای مخاطب چندان
آشنا نیستند .این فیلم خوشساخت با پروداکشن
عظیم و بودجهای زیاد به نسبت آثار اروپایی تولید
شده ،تا جایی که به دومین فیلم گرانقیمت تاریخ
سینمای هلند تبدیل شده است .نتفلیکس پیش از
ساخت این فیلم ،به عنوان یکی از تهیهکنندگان به
پروژه اضافه شد تا «نبرد فراموششده» ،نخستین
فیلمهلندیاینپلتفرمنامبگیرد.
ایناثرازحدود 10روزپیشدرپلتفرمفیلیموواغلب
سایتهایدانلودفیلمدردسترسقرارگرفتهاست.

از طرفدارانم ،قرار است روز سه شنبه ( 5آبان)
در پردیس سینمایی هروی به شکل خودجوش
بزرگداشتی برایم بگیرند .البته زیاد موافق این
چیزها نیستم ،اما دوستان زحمت کشیدند و
باید احترام می گذاشتم ۵۷ .سال است که در
این حرفه کار کرده و سعی داشته ام نقش هایم
را دلی بازی کنم تا مردم بپسندند.

خیلی خوشحال شــدم .دیگر از قول و وعده
خسته شده ام ،البته از طرف وزارت فرهنگ و
ارشادومحمدخزاعیرئیسسازمانسینمایی،
برایمیکفیزیوتراپمیفرستندتازودتردرمان
شوم .دست شان درد نکند.
▪از بازی تان در سریال شبکه نمایش خانگی
«جزیره» چه خبر؟

هنوزنهقراردادبستهونهجلویدوربینرفتهام.
مثل همیشه با من تماس گرفتند و نقش را
پیشنهاد دادند .زمانی که پیشنهاد داده شد،
هنوز فیلم نامه کامل نبود.
▪توزیع این سریال در شبکه نمایش خانگی
به تازگی آغاز شده است ،خبر دارید؟

نه .اگر این طور است البد من در سریال نیستم
و مرا خبر نکردند .اطالعی ندارم.

▪شما ساخته هــای قبلی سیروس مقدم
همچون «پایتخت» را دیده اید؟

بله ،دیده ام .سریال را دوست داشتم .من در
گذشته چند اثر همچون «شیخ مفید» را با مقدم
کار کرده بودم و از او شناخت دارم.

▪حسرتبازیدرنقشیبردلتانماندهاست؟

▪به تازگی چه کاری انجام داده اید؟

بــرای بــازی دعــوت شــدم امــا نپذیرفتم چون
سطح کیفی کارها خوب نبود و آن چه دلم می
خواست ،نبود.
▪مخاطبان شما را دوســـت دارنـــد و می
خواهند زودتر به روزهای اوج تان در بازیگری
برگردید.

اگر ان شاء ا ...خوب شوم ،دوباره به آن روزها
برمی گردم.

▪از دید خودتان ،اوج بازی تان چه زمانی
بود؟

بازی در سریال «مختارنامه» در نقش «کیان
ایرانی» .اثری را که مردم دوست دارند و دلی
بــازی کــرده ام ،دوســت دارم .من بــرای کارم
زحمت کشیدم و خدا کند مردم بپسندند.
▪داوود میرباقری کارگردان سخت گیری
است .درست است؟

اگــر سخت گیر نباشد ،کــارش به ایــن خوبی
درنمیآید .بازیگر را نمی توان رها کرد و باید
کارگردان حواسش باشد .معتقدم میرباقری
سخت گیر نیست ،بلکه حساس است و کارش
را درست انجام می دهد.
▪داوود میرباقری تاکنون بــرای «سلمان
فارسی» از شما دعوت به کار نکرده است؟

خیر ،هنوز خبری نیست .البته دو روز دعوتم
کردند و سر لوکیشن رفتم و کار را دیــدم ،اما
حرفی از بازی در سریال نشد .مطمئن هستم
«سلمان فارسی» اثر خوبی از کار درمی آید و کار
میرباقری بد نمی شود.

▪دورانکروناراچگونهسپریکردید؟

به من که خیلی سخت گذشت ،چون بیمار و
خانه نشین و منتظر بودم کسی به دیدنم بیاید.
البته از کسی توقعی ندارم زیرا همه مشکالت
و گرفتاری های خود را دارند.
▪روزهایتانراچگونهسپریمیکنید؟

تلویزیون تماشا می کنم و فیلم و سریال های
خوب روز دنیا را می بینم ،البته سریال های
شبکه نمایش خانگی را دنبال نمی کنم .در
عیادتی که نمایندهای از وزارت ارشاد و رئیس
سازمان سینمایی از من داشتند ،اشتراک
فیلیمو را آوردند تا بتوانم فیلم ها را دنبال کنم و
گاهی هم قدم می زنم تا بهبود پیدا کنم.
▪از زمان ورودتان تاکنون آیا به خواسته های
خود دربازیگریرسیدهاید؟

خیر ،هر چند از این که در دل مردم جای دارم
و مرا دوست دارنــد ،راضی هستم .هر کسی
در زندگیاش هدف هایی دارد و مایل است
در کارهای ماندگاری بازی کند و من هم در
کارنامهام اثر ماندگار زیاد دارم .در گذشته با
محمدرضا آهنج سریال «ملکوت» را کار کردم
که نقش ام را خیلی دوست دارم و خود آهنج هم
نقش من را دوست داشت و تایید کرد .به تازگی
آقای آهنج تماس گرفت و برای اثر جدیدش با
من گفت و گو کرد و قرارداد بستم.
▪در سریال «ملکوت» به خوبی نقش تان را ایفا
کردید .با این توضیح خودتان کدام نقش تان را
بیشتردوستدارید؟

بازی ام را در فیلم «بوتیک» دوست دارم و از نظر
تخصصی یکی از بازی های خوبم است .عده ای

حسرت بازی در خیلی از نقش ها بر دلم مانده
است .من «کلیدر» محمود دولت آبادی را خیلی
دوست دارم و  10جلدش را دو بار خوانده ام و
دوستدارمچندکاراکترشرابازیکنم.
▪چرا نقش های کنونی مانند گذشته ماندگار
نیستند؟

چند دلیل دارد؛ اگر با عشق و عالقه بازی کنی
و انتخاب درستی داشته باشی ،ماندگار می
شوی .البته اگر بازیگران قصه خوبی دست شان
بیاید ،می توانند نقش ماندگاری داشته باشند
اما فیلمنامه خوب ،کمتر نوشته می شود.
▪شمادربازیدرنقشهایمنفیوخاکستری
تبحر خاصی دارید و به شدت دیده می شوید.
برایبازیدرآنهاچهکارمیکنید؟

دقیق ًا همین طور اســت  .معتقدم هر انسان
بــدی ،محاسنی هم دارد و برعکس .بعضی
فیلم نامه نویس ها ،بدی های یک شخصیت را
نشان میدهند و برخی هم برعکس .معتقدم
در فیلم نامه ها باید خصوصیات منفی و مثبت
یک شخصیت نوشته و بازی شود .من در نقش
هــای منفی و خاکستری ام ،سعی کــرده ام
اندکی طنز به خصوصیات شخصیت اضافه
کنم تا مخاطب لذت بیشتری ببرد.
▪از زمان ورودتان به این حرفه تاکنون چقدر
تالشکردهایدتادیدهشوید؟

 ۵۷سال تالش کردم تا دیده شوم .نقش های
خوبیراانتخابکردم،درآثارخوبیبازیوسعی
کــردم با عشق و تــاش در کنار استعدادی که
خداوندبهمندادهاست،نقشخوبیراخلقکنم.
▪بزرگ ترین آرزوی تان بعد از  ۵دهه فعالیت
دراینحرفهچیست؟

بزرگترینآرزویمسالمتیوبرگشتنبهروزهای
گذشتهاستتامثلسابقبرایمردمبازیکنم.

آتیال پسیانی در «کافه آپــارات»
دربــاره سریال «مــردم معمولی»
گفته اســت که متاسفانه با این
مجموعه ،بــرخــورد خوبی نشد
و پیش داوری مــردم اجــازه نداد
رامبدکاریراکهخودشمیخواست،انجامبدهد.
رشــیــد کــاکــاونــد دوشــنــبـههــا
ساعت  23برنامه «هزاره شعر»
را از شبکه چهار روی آنتن دارد.
فرهاد جم در بخش «مناجات»
برنامه،اشعارمناجاتگونهوالله
صبوری در بخش «حکایت» حکایتی منظوم از
شاعرانرامیخواند.
شــهــره ســلــطــانــی ب ــه عــنــوان
تازهترین تجربه بازی در سریال
کمدی،جلویدوربینمجموعه
«پــــاک  »13ســاخــتــه آرش
معیریان رفته است .این سریال
به سبک مجموعههای سیتکام ،ویژه شبکه سه در
حال تصویربرداری است.
امیرحسین رستمی در دومین
همکاری خود با عادل تبریزی
پــس از فیلم «گــیــجگــاه» ،در
سریال کمدی «جنا بعالی»
ای ــف ــای نــقــش خ ــواه ــد ک ــرد.
به گــزارش خبرآنالین ،ایــن سریال در مرحله
پیشتولید و انتخاب بازیگر است.

خبر

دلیل سکته مهران غفوریان
مشخص شد
پزشک معالج مهران غفوریان درباره دلیل اصلی
سکتهقلبیاوتوضیحاتیداد.
معالجمهران
پزشکان
بهگزارشخبرآنالین،یکیاز
ِ
غفوریان ،هنگام ترخیص او از بیمارستان ،مقابل
دوربین خبرگزاری صداوسیما در توضیح دلیل
سکته این بازیگر گفت« :ایشان در جریان ساخت
سریال «نیسان آبی» ،مسافتی را به دنبال نیسان
مــیدود که در همین حالت ،دچــار حمله قلبی
میشود .کسی که سه رگ اصلی او کامل گرفته
باشد ،میتوانست همانجا ایست قلبی هم بکند
و تمام ».این پزشک در ادامــه تاکید کرد« :مهران
غفوریان،فعالیتفیزیکیوورزشیاصالنبایدداشته
باشدودوهفتهبهطورکاملاستراحتمطلقاست».
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