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فیلم روز

چهره ها و خبر ها
لیال حاتمی بــازی در فیلم «پیر
پسر» اثــر اکــتــای براهنی را به
پایان رســانــد .او و حامد بهداد
نقشهایاصلیایناثررابرعهده
دارند و حسن پورشیرازی ،بابک
حمیدیان و محمدرضا داوودنژاد از دیگر بازیگران
فیلماند.

مصطفی قاسمیان

شاهزادهانتقامجویوایکینگ
در«مردشمالی»

ایــن روزه ــا حضور بــازیــگــران قدیمی سینما و
تلویزیون کم رنگ شده است .بازیگرهای جوان
و تــازه نفس ،از راه رسیده و بیشتر نقشها را
گرفتهاند .در ایــن میان بازیگرانی مانند رضا
بنفشهخواه که در دهه  60و  70با بازی در آثار
ماندگاری از جمله «اجــاره نشین هــا»« ،مردی
کــه زیــاد مـیدانــســت»« ،شــب ده ــم»« ،مدرسه
پیرمردها»« ،آژانــس دوستی» و ...در خاطرات
مردممانده،حاالکمتردرسینماوتلویزیونحضور
دارند.اگربینندهسریال«نیسانآبی»باشیدحتما
نام این بازیگر باسابقه را در تیتراژ آن دیده اید،
هرچند ممکن است او را در این مجموعه ندیده
باشید .به سراغ رضا بنفشه خواه رفتیم تا درباره
حضوردراینسریالومدتهاکمکاریاوصحبت
کنیم.اینچهرهنامآشناشبیهنقشهایشسریع
و کوتاه صحبت کرد و به هرکدام از سواالت ما هم
پاسخهاییدقیق،اماکوتاهداد.
▪اینروزهاکجاهستید؟

نقش این شاهزاده جوان جلوی دوربین رفته است.
ایتان هاوک نقش پادشاه و پدر او را بازی کرده و
نیکول کیدمن هنرپیشه برنده اسکار ،ایفاگر نقش
ملکه و مادر اوست .آنیا تیلور جوی که سال گذشته
با مینیسریال «گامبی وزیر» درخشید و همچنین
ویلمدفو،ازدیگرچهرههایشاخصیاندکهدر«مرد
شمالی»جلویدوربینرفتهاند.
بر اســاس تریلر و تصاویری که از این فیلم منتشر
شده« ،مرد شمالی» اثر حماسی و عظیمی است
که شباهتهایی از نظر خط داستانی ،به فیلم
«گالدیاتور» دارد و از لحاظ اتمسفر ،آثــاری چون
«بازیتاجوتخت»رابهیادمیآورد.
فیلم سینمایی «مرد شمالی» 2اردیبهشت1401
درسالنهایسینمااکرانخواهدشدومدتیپساز
آن،دردسترسکاربراناینترنتقرارخواهدگرفت.

خبری نیست .فعال سرکار نیستم .یک فیلم نامه
دستم دارم که مشغول بررسی آن هستم .بیشتر
درخانهاستراحتمیکنم،کتابمیخوانم،فیلم
میبینموموسیقیگوشمیکنم.
▪نامتاندرتیتراژنیسانآبیهمآمدهاست.

بلهمتاسفانه!

▪چرامتاسفانه؟

درقراردادیکهبامنبستهبودند،گفتهبودندکه8
تا 10روزفیلمبرداریداریمیعنیقراراستنقشی
هرچند کوتاه بازی کنم ،اما نه آن قدر کوتاه که در
چند دقیقه من را بکشند و از سریال خارج کنند!
من قبول کردم که در این سریال حضور داشته
باشم ،اما بعد دیدم که در همان قسمت اول فوت
کردموکارمتمامشد.

همکاران و سازندگان نیسان آبی هم گفته بودند
کهسریال،فالشبکداردوپسازاینکهشمادر
سریالفوتکردی،دوبارهبهسریالبرمیگردی
و ما به بازی شما نیاز داریم .اما در ابتدای سریال
بسیاری از سکانس ها را حذف کردند و نوشتند
که فالن بازیگر ،حضور افتخاری داشته است.
البته این موضوع برایم خیلی مشکل حادی نبود
ومنغصهنمیخورم،اماازبازیدرآنمتاسفم.
▪گفتیدکهفعالکاریندارید.یعنیدرروزهاو
ماههایآیندهقرارنیستدرتلویزیون،سینمایا
نمایشخانگیشماراببینیم؟

من در این مدت دو سریال کار کردم که یکی از آن
هاقراراستعیدنوروزپخششودویکیهمدرماه
رمضان روی آنتن می رود .یکی از سریال ها «از
سرنوشت» است که تا االن سه فصل از آن پخش
شده و چهارمین فصل آن هم قرار است روی آنتن
برود.سریالدیگرهم«جنابعالی»استکهیکیاز
اینهاقراراستدرماهرمضانودیگریهمدرعید
نوروزپخششود.
▪نــام شما را کــه در اینترنت جست و جو
میکنیم ،انگار چندین سال هیچ اثری
نداشتید .علت کم کــاری تان چه
بود؟

هم کرونا سبب شــده بــود هرکار
مفصلی را قبول نکنم و هم مشکل
فیلم نامه ها بــود که دلــم نمی
خـــواســـت در ســـریـــال یا
فیلم هایی بــا فیلم نامه
ضعیف حــضــور داشــتــه
بــاشــم .در بعضی کارها
هــم مبلغ قــراردادهــا را
نمیپسندیدم .در این
راه پیر شده ایم ،اما با این
مبالغیکهبعضیهاپیشنهاد
میدهند،واقعانمیتوانکار
کــرد .به طــور کلی از شرایط
راضینبودمکهکاریراقبول
نکردم.مدتیدرخانهنشستم

رضا بنفشه خواه در قسمت اول «نیسان آبی»

فیلم سینمایی «مرد شمالی» ()The Northman
از آثار مورد انتظار و پرستاره سینمای جهان در سال
 2022است.
این فیلم به کارگردانی رابــرت اگرز ساخته شده؛
فیلم ساز جوانی که در سال  2019با دومین فیلم
بلندخود«فانوسدریایی»موردتوجهقرارگرفت.او
اینبارجذبهالیوودشدهویکاثربیگپروداکشن
استودیویی را کارگردانی کــرده اســت .این اثر با
بودج های  60میلیون دالری ،از فیلمهای پرهزینه
نیمه سال میالدی است که تفاوتهای بسیاری با
فیلمنخستاینکارگرداندارد.
«مرد شمالی» با فیلم نامه مشترکی از رابرت اگرز و
شانسیگردسنساختهشده.شانسیگردسنسال
گذشته فیلم نامه فیلم ایسلندی «بره» را نوشته بود.
«مرد شمالی» درباره یک شاهزاده جوان وایکینگ
است که تالش میکند قاتل پدر خود را بیابد و از او
انتقام بگیرد .الکساندر اسکارشگارد بازیگر برنده
جایزه امی ،هنرپیشه نقش اول فیلم است که در

مصطفی میرجانیان

▪اتفاقا ما هم تعجب کردیم که چطور یک
بازیگر باسابقه برای لحظات کوتاهی در سریال
بازیکردودیگراتفاقینیفتاد.

وخودمراسرگرمکردم.البتهبهنظرخودمکمکار
نبودم .در سال های گذشته چند تله فیلم بازی
کردم که آن ها را به رسانه های تصویری دادند.
چند فیلم کوتاه هم بازی کردم که برای جشنواره
فیلم کوتاه کن  ،سانفرانسیسکو و ...فرستادند.
شایدمردمکمترمنرادیدهباشند،امامندرعمل
کمکارنبودم.
▪بیژن فرزند شما هم بازیگر است .چقدر با
همدیگررابطهکاریدارید؟

ماوقتیپیشهمدیگرهستیم،اصالدربارهمسائل
کاریصحبتنمیکنیم.دیدارماهیچوقتدیدار
دو همکار هنرپیشه نیست .دیــدار ما دیــدار پدر
و فرزندی است .هیچ کاری نداریم که االن
درگیر چه کاری هستیم .قبال درباره این
موضوع صحبت کردیم و با هم به توافق
رسیدیم که دیگر در باره مسائل کاری در
دیدارهاومهمانیهاصحبتنکنیم.
 ▪با توجه به سابقه کاری تان
انتظار می رفــت که بیژن
دربارهقبولپیشنهادهای
هنری اش با شما مشورت
کند.

یــک بـــار قــبــا بــه بیژن
گفتم که فکر کن مهران
غفوریان یا جــواد رضویان
هــســتــی ک ــه هــیــچ کــســی در
خانواده شان بازیگر نیست .تو
همفکرکنکهپدرتبازیگرنیست.
مــی خــواهــم مستقل بــاشــی.

دوست ندارم هرجایی رفتی ،بعضی فکر کنند به
پیشنهادفرددیگریدرآنجاحضورداری.
 ▪یعنی هیچ وقت با هم در باره این که پسرتان
درچهکارهاییحضوردارد،صحبتنمیکنید؟
اینبهخاطراختالفسلیقهاستیادلیلدیگری
دارد؟

نه در بــاره کارمان هیچ وقت کــاری به همدیگر
نداریم .من اصال خبر ندارم که او در چه زمانی در
چه فیلم یا سریالی بازی می کند .ما با هم ارتباط
داریم و فقط در صورتی از شرایط کاری همدیگر
خبردار می شویم که از اخبار یا دیگران متوجه
این موضوع شویم .این به دلیل اختالف سلیقه
نیست .هیچ دلیلی نــدارد که کار و بارمان را به
دید و بازدیدهایمان بکشانیم .اگر هم از همدیگر
نظرخواهی کنیم ،بعد ممکن است بعضی ها
منت بگذارند که چون پــدرت بازیگر است و با
هنرمندان دوست و رفیق است ،به تو پیشنهاد
کاریمیدهند.
▪ارناراحتیتاندربارهبازیدرسریال«نیسان
آبی»متوجهمیشویمکهتجربهخوبیدراینفضا
نداشتید .آیا در پیشنهادهای کاری مهم است
که برای سینما ،تلویزیون یا نمایش خانگی و در
کنارچهکسیبازیمیکنید؟

نه ،هر آدمی در زندگی تجربیات مثبت و منفی
زیادیداردوهمینهاباعثمیشوددرسبگیریم
تاهرکاریوهرپیشنهادیراقبولنکنیم.گفتمکه
از «نیسان آبی» متاسفم ،اما در ادامه هم گفتم که
ازبازیدرآنناراحتنیستم.برایبازیدرپلتفرم
هاوتلویزیونوسینماو...تفاوتیقائلنمیشومو
اتفاقا در باره این سوال ها می گویم که مقایسه
نکنید.چونکارخوبینیست.بعضیحتیمی
پرسندنسلجوانوامروزیراچطورمیبینید؟
فقطمیگویماینمقایسههارانکنید.

پــارســا پــیــروزفــر هــر روز ساعت
 16:45بازپخش ســریــال «در
چشم بــاد» اثــر مسعود جعفری
جوزانی را روی آنتن شبکه یک
دارد .این سریال اولین بار سال
 88پخش شد و قصه آن در سالهای  ،1300دهه
 20وسال 1360میگذرد.
مهران غفوریان در فیلم کوتاه
«بیپدر»بهکارگردانیعلیمقدم
حضور داشته و به تازگی بازی در
این اثر کوتاه را به پایان رسانده
است .او در این فیلم با محمدرضا
داوودنژادومهریآلآقاهمبازیبودهاست.
رضــــا ب ــاب ــک مــجــمــوعــهای از
دلنــوشــت ـههــایــش را در قالب
یک کتاب صوتی با نــام «بــرف،
راه ،بیردپایی» منتشر کرد .به
گزارش ایسنا ،این کتاب صوتی
شامل  36قطعه از سرودههای بابک در سالهای
گذشتهاست.
مجید صالحی هفته جاری با آثار
منتخبش در شبکه نمایش دیده
میشود« .مجردها»« ،جاسوس
بــــازی»« ،چ ــراغه ــای ناتمام»،
«نازنین» و «حلقههای ازدواج»
فیلمهاییاندکههرشبساعت21پخشمیشوند.
بهاره افشاری به زودی برای بازی
درفیلم«آنهامرادوستداشتند»
ساختهمحمدرضارحمانیجلوی
دوربین م ـیرود .امیر جعفری و
امیرحسینآرماندیگربازیگرانی
هستندکهدراینفیلمبازیمیکنند.
امیر غفارمنش فردا با مسابقه
«جوکر  »3به نمایش خانگی
مــــیآیــــد .حــمــیــد لـــوالیـــی،
رضـــا شــفــیــع ـیجــم ،ســـروش
جمشیدی ،علیرضا استادی،
سیاوش چراغیپور و میرطاهر مظلومی دیگر
شرکتکنندگان مسابقه هستند.

