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چهره ها و خبر ها

سینمای ایران

▪یعنی در «شــوتــبــال» نقش مجری را بــازی
میکنیدیاخودواقعیتانهستید؟

مائده کاشیان

شهیدانباباییوستاری
بهسینمامیآیند
فیلم سینمایی «های پاور» با بازی اتابک نادری
در نقش شهید منصور ستاری و علیرام نورایی در
نقش شهید عباس بابایی تولید میشود.
به گزارش صبا ،فیلم سینمایی «های پاور» اولین
فیلم سینمایی هادی محمدپور است که توسط
نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران در اصفهان تهیه میشود .داستان این فیلم
به افتخارات عملیات والفجر  8و سرنگونی ۷۸
جنگنده بعثی میپردازد .اتابک نادری (شهید
ستاری) ،سپیده خــداوردی ،مهرداد ضیایی،
آرمــان جوکار ،مجید پتکی ،الناز اسماعیلی،
حسین باقریان و علیرام نورایی (شهید بابایی)
بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

اکرانیکفیلمهندیدرایران
یکی از تهیهکنندگان سینما با خریداری حقوق
پخش فیلم هندی« ،خیزش ،غرش ،آتش» قصد
دارد آن را در سینماها نمایش دهد.
به گزارش همشهری ،واردکننده این فیلم که
«خیزش ،غرش ،آتش» نام دارد ،منتظر پروانه
نمایش از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
است تا اکران فیلم را شروع کند .این فیلم روایتی
از مبارزه انقالبیون هند برای کسب استقالل
است« .خیزش ،غرش ،آتش» فیلمی حماسی
و اکشن و داستانی درباره دو انقالبی هندی به
نامهای «آلــوری سیتاراما راپو» و «کمارام بیم»
است و نبرد آ نهــا با استعمار بریتانیا در سال
 1920را روایت میکند.
در سالهای اخیر اغلب فیلمهای خارجی که در
سینمای ایران اکرانهای تکسئانس داشتند،
شکننده خارجی
بدون خریدحقوق از شرکت پخ 
به نمایش درآمدند؛ به همین دلیل ،اقدام این
تهیه کننده سینما ،روش تـــاز های محسوب
میشود .نکته قابل تامل این است که حضور
فیلمهای خارجی میتواند تنوع در گیشه را به
همراه داشته باشد و با گسترش سالنهای سینما
محتوایی برای عالقهمندان به سینمای دیگر
کشورها ایجاد کند و باعث سرزندگی سینماها
شود .از اکران فیلم خارجی در سینماهای ایران
ب ه عنوان یکی از راهکارهای برونرفت از وضعیت
شکستخــورده گیشه نام بــرده میشود؛ حال
باید دید ،تصمیم این تهیهکننده به مرحله اجرا
میرسد و درصورت اکران ،تأثیری روی وضعیت
اقتصادی گیشه خواهد داشت یا نه؟

نمایش خانگی

یکی از جدیدترین بازیگرانی که وارد عرصه اجرا
ل هاشمی است که امسال اجرای
شده ،علی عام 
سری جدید مسابقه «شوتبال» را در شبکه نسیم
ن بار اجرا را تجربه کرده
برعهده گرفته و برای اولی 
است.اودرمسابقهمیزبانقهرمانانورزشیاست
ومسابقهمربوطبهآقایانرااجرامیکند.اینبازیگر
تا به حال با سریالهایی مانند «شب عید» ساخته
سعیدآقاخانیو«کامیون»کاریازمسعوداطیابی
در تلویزیون و با مجموعه «سالهای دور از خانه»
ساخته مجید صالحی و «سیاوش» به کارگردانی
سروشمحمدزادهدرنمایشخانگیحضورداشته
است .به بهانه اجرای مسابقه «شوتبال» با علی
عاملهاشمیگفتوگوییداشتیم.
▪چطوراجرای«شوتبال»بهشماپیشنهادشد؟

من رابطه بسیار خوبی با شبکه نسیم دارم و این
شبکه را خیلی دوســت دارم .در مسابقههای
«خندوانه» شرکت کرده بودم و همراه برادرانم
هادی و هدایت مهمان این برنامه شده بودیم.
شبکه نسیم همیشه به من لطف داشته و زمانی
که اجــرای این مسابقه را پیشنهاد دادنــد چون
تجربه جدیدی بود و بدم نمیآمد اجرا کنم ،برایم
جالببود.
▪«شوتبال»رادیدهبودیدوبافضایآنآشنایی
داشتید؟

زمانی که آقــای حامد آهنگی مجری بــود ،من و
جواد خواجوی به عنوان میزبان در برنامه عید
حضورداشتیم.
▪اجرایاینمسابقهچهجذابیتهاییبرایتان
داشت؟

اجرا یک شاخه دیگری از کار اجراگری است.
در تئاتر هم اجرا و مستقیم برای مخاطب بازی
میکنیم،اینجاهمبادوربینکههمانمخاطب
است صحبت میکنیم و برایم جذاب بود .برنامه
عید که در آن اولینبار اجرا کردم خیلی به من
کمک کرد ،چون اکثر هنرمندان و بازیگرانی که
به مسابقه دعوت شده بودند دوستان من بودند
و راحت میتوانستم با آنان ارتباط برقرار کنم.
برای شــروع ،اتفاق خوبی بود که با بازیگرانی
که با هم دوســت هستیم وارد مسابقه شدیم.
جذابیت لیگ که االن داریــم پیش میبریم
ایــن اســت که مسابقه را با قهرمانهای
ملیمان اجــرا میکنم و قهرمانهای
ملی کال جــذاب هستند .مثال پیمان
حسینیکهدروازهبانتیمملیفوتبال
ساحلی ایران است و دستکش طال
دارد ،سجاد مردانی تکواندوکار در
المپیک مدال آورده و از پیروزی
آنهابسیارخوشحالشدیم،حاال
منازنزدیکاینهارامیبینمودر
مسابقه کنار یکدیگر هستیم .دیدن
چنین قهرمانهایی برایم جذاب است.
مسابقه هم برایم هیجان دارد ،وقتی میخواهیم
ویدئوچک کنیم ،خودم هم به واحد ضبط میروم
ونگاهمیکنمببینمچهاتفاقیافتادهاست.
▪پیشازاینهمبهاجرافکرکردهبودید؟

بهنظرمنکالکسیکهدرعرصهبازیگریفعالیت
میکند،هرکاریکهانجاممیدهدتجربهجدیدی
برای اوســت .مثال اگر نقش یک معتاد را به من
پیشنهاد بدهند چون قبال معتاد نبودم ،بر اساس
تجربه و تکنیکهایی که میشناسم و تمرینات،
نقش را پیدا و بازی میکنم .برای من اجرا هم
بیشباهت به این اتفاق نیست .یک نقش و کار
جدیدیاستکهانگارآنرابازیمیکنم.

انتقادبرومنداز
ممیزی«شهرککلیلهودمنه»

مرضیه برومند از ممیزی ســریــال عروسکی
«شهرک کلیله و دمنه» نوشت.
به گــزارش خبرآنالین ،مرضیه برومند که این
روزها با سریال عروسکی «شهرک کلیله و دمنه»
در شبکه نمایش خانگی حضور دارد ،با هشتگ
#آبادان درباره ممیزی کنایه به بسازبفروشها
چنین نوشت:
«یکی از دهها ایرادی که آقایان اسمش را نبر به
سریال «کلیله و دمنه» گرفتند ،شخصیتپردازی
جناب غال بود ،میگفتند نشان دادنش باعث
رنجش آقــایــان بسازبفروش مـیشــود! پ.ن:
کنایه ما به بسازبفروشهاست نه به سازندههای
باوجدان ،کاربلد و شریف».
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سختترین مــدل بازیگری ایــن اســت که نقش
خودت را بازی کنی و به واقعیت نزدیک باشی.
همان اول مسابقه اعالم میکنم من «علی عامل
هاشمی» هستم .در اجرا چون خودت هستی،
اینبیشتربهتوکمکمیکندکهبهخودواقعیات
نزدیک تر باشی .هرچه سعی کنی خودت باشی،
ن طور که همیشه در زندگی هستی ،جذابتر و
آ 
دوستداشتنیتراست.
▪عدهایمیگوینداجرایکتخصصجداست
و مخالف ورود بازیگران به این عرصه هستند،
نظرشماچیست؟

مجریان برنامههای مجری محور پربیننده ما
بازیگر هستند .مثال آقای مدیری «دورهمی» و
رامبد جوان «خندوانه» را اجرا میکند .فردی که
دانش بازیگری دارد و درسش را خوانده باشد،
خواه ناخواه یک سری تکنیکها را میشناسد
و تجربهاش را هم به دست مــیآورد .من هم در
روزهایاولاجرابسیاریازچیزهارانمیدانستم.
ما در بازیگری همیشه باید به دوربین نگاه نکنیم،
امااینجابایددایماحواسمانباشدکهبهدوربین
نگاه کنیم! این تفاوت عمده بازیگری و اجراست.
آدمبهمرورتجربهبهدستمیآورد،منهمدریکی،
دواجرایاولتوانستمبهکمککارگردانمسابقه،
کارگردان تلویزیونی و تهیه کننده تجربهاش را
پیداکنم.
▪حاال که مدتی از اجــرای «شوتبال» گذشته
و واکنشها را دیــدهایــد ،از ایــن تجربه راضی
هستید؟

منخیلیکمنظرمنفیداشتم،مثالنشنیدمکسی
بگوید «تو برو همان بازیگریات را انجام بده ،چرا
آمدی مجری شدی» .خدا را شکر برادرانم و پدرم

همهدرهمینعرصهکارمیکنند،پدرنویسندهو
کارگردان صداوسیمای خراسان است ،هدایت
بازیگروهادیبازیگر،کارگردانونویسندهاست،
همبسیارازآنهاراهنماییمیگیرم،هممنتقدان
خوبی هستند ،یعنی اگر پیشنهادی میدهند
پیشنهادسازندهایاست.خیلیزودتوانستمنظر
بگیرمکهچهکنمکارمبهترشودوچهکاریراانجام
ندهم،بسیاربهمنکمککردند.

از دبیرستان بازیگری و سینما خــوانــدم .دوره
دبیرستاندرمشهدبازیگریسینماخواندم،فوق
دیپلم نویسندگی و لیسانس بازیگری گرفتم ،از
سال  1380به صورت مداوم در تهران تئاتر کار
میکردم و تا سال های سال تئاتری بودم ،همان
طور که مثال هدایت ،امیر جعفری ،رامبد جوان و
سعیدآقاخانیتئاترکارمیکردندوکمکمبهمدیوم
تصویر و سینما وارد شدند .به نظر من همه اینها
یکی است و خیلی چیز عجیب و غریبی نیست.
مدیوم تلویزیون ،نمایش خانگی یا سینما فرقی
ندارد،باالخرهفرمتبازیگریاستدیگر.

صد درصد .در حرفه ما مشورت کردن بسیار مهم
است .گاهی آدمهــا اندازههای خودشان را گم
میکنند .به عنوان مثال اگر در این سن و سالی
که هستم با این میزان تجربه ،آقــای دکتر علی
رفیعی بگوید میخواهم «هملت» را کارگردانی
کنموتونقش«هملت»رابازیکن،قطعامیگویم
نه ،چون نه سنم به آن میخورد ،نه اندازه آن نقش
االن برای من درست است ،یا شاید نقشی باشد
که سنش باالتر باشد و نتوانم از پس آن برآیم .این
مشورتها خیلی به من کمک میکند .برای
کاریکهپیشنهادمیشودشایدبا 10نفرمشورت
میکنموبعدتصمیممیگیرم.تجربههدایت،پدر
و هادی برادر بزرگمان از من بیشتر و حرفشان
برایمسنداست.

▪منظورتان این است که از راه درست وارد این
حرفهشدید.

▪یعنی برای شما نظر خانوادهتان تا اندازهای
تعیین کننده اســت که اگــر بگویند کــاری را
نپذیرید،قبولنکنید؟

▪بعدازمسابقه«شوتبال»اگربازهمتجربهاجرا
داشتهباشید،میپذیرید؟

بستگیداردچهبرنامهای،باچهساختاریباشد.
منتلویزیونراخیلیدوستدارم.همیشهزمانی
که خانه هستم تلویزیون را روشن میکنم ،چه
تماشا کنم چه نه ،شبکهها را باال و پایین میکنم.
هنوز که هنوز است مخاطب تلویزیون بیشتر و
وسیعتر است .اگر در این روزگــار که مردم حال
خوبیندارند،بتوانمدرتلویزیونذرهایحالشان
را خوب کنم ،خیلی خوشحال میشوم و خیلی
دوست دارم بتوانم حال آنان را خوب کنم ،این
بزرگ ترین رسالتی است که همیشه به آن فکر
میکنم.
▪و به همین دلیل از کارهای کمدی بیشتر
استقبالمیکنید؟

کارهای کمدی سختتر است .در شرایط فعلی
برای درآوردن اشک مردم کار خیلی سختی در
پیشندارید،اماخنداندنمردمدراینشرایط
کار بسیار سختی است .کارهای کمدی
را دوســت دارم ،چــون رسالتی که
االن بر دوش ماست این است
که حال مردم را خوب کنیم.
یــاد بگیریم هــرکــدام کار
خودمانراانجامدهیم،
بازیگر ،بازیگریاش
را انجام دهد ،راننده
رانندگیاشرابکند،
هــر کــداممــان مفسر
سیاسی و نظریهپرداز
نشویم ،قضاوت نکنیم
و اجـــازه بدهیم هرکس
کــار خــودش را انجام بدهد،
کسی که کارش را بلد نیست هم
روسیاهیاشبهزغالمیماند.
▪وقتی بازیگری مانند شما خانواده
هنرمندی دارد ،با این قضاوت که به
واسطه آنها وارد عرصه هنر شده مواجه
میشود .شما چقدر با این قضاوتها مواجه
شدیدوچهواکنشیدرمقابلآنهاداشتید؟

همیشه درب ــاره هرکسی که خانوادگی در
حرفهای فعالیت میکنند ،این صحبت وجود
دارد .من هم مانند هــادی ،هدایت و پــدرم،

دقیقا همین است .بازیگری به دلیل شهرتی که
فرد به دست م ـیآورد ،برای مردم خیلی جذاب
اســت .من خــودم از ابتدا شاید به دلیل شرایط
خانوادگی ،همیشه به چشم یک شغل به آن نگاه
میکردم که قرار است از طریق آن ارتــزاق کنم،
باید تالش کنم ،هرچه آدم باسوادتری باشم و
تجربهامبیشترباشد،بیشتربهمنکمکمیکند.
همیشه در جواب مردم که لطف دارند یا کسانی
که تازهکار هستند و میگویند من را میبری در
تئاترتبازیکنم؟میگویمچرا؟میگویندخیلی
استعداد دارم! بعد میپرسم من هم خیلی در
پزشکی استعداد دارم ،اگر خدای نکرده قلبت به
مشکل خورد میآیی من عمل کنم؟ میگوید نه
آقا ،تخصص میخواهد! جواب میدهم باور کن
این کار هم تخصص الزم دارد ،سالهایی که در
دانشگاه درسش را میخوانی همین تخصص را
کسبمیکنی.بله،شهرتدارد،امامانندپزشکی،
مهندسی و مکانیکی شغل است ،باید درسش را
بخوانیوازراهدرستشواردشوی.مسئلهقضاوت
همهمیشهوجودداردونمیشودکاریکرد.
▪آخرینبــار با سریال «ســیــاوش» در نمایش
خانگی دیده شدید ،خبری از ساخت فصل دوم
اینمجموعهنیست؟

ما برای فصل دوم سیاوش صحبت کردیم و حتی
قراردادی هم نوشتیم ،اما احساسم این است که
وقتی صدور مجوزهای پلتفرمها تغییر کرد ،یک
مقدار مشکالتی به وجــود آمــد .البته اطالعات
دقیقی نــدارم ،ولی تا جایی که می دانــم مجید
صالحی ،میالد کیمرام و بازیگرانی که باید در
فصل دوم حضور داشته باشند ،مشغول کارهای
دیگریهستندونمیدانمچهزمانیکارشانتمام
میشودیاتصمیمیبرایساختفصلدومسریال
وجود دارد؟ مثال درباره سریال «میخواهم زنده
بمانم »اعالم شد که دیگر ساخته نمیشود ،اما
درباره«سیاوش»خبریاعالمنشدهاست.تاجایی
کهاطالعدارم،تاریخقراردادیکهبرایفصلدوم
نوشتیمگذشتهواالندیگرقراردادیوجودندارد.
▪مخاطبانمنتظرفصلدوم«سیاوش»هستند.

«سیاوش» سریال بسیار بیادعایی بــود .وقتی
سریالیازدلخانوادههایینزدیکبهمردمساخته
میشود،بهدلمینشیند.معموالسریالهاییکه
در آنها آدمها خانواده دوست هستند و خانواده
برایشان مهم است سریالهای جذابی هستند،
مانندکارهایآقایعطاران.
▪هماکنونمشغولچهکاریهستید؟

یک نمایش نامه نوشتم به نــام «خــانــواده آقای
هاشمی» که تئاترش را اجرا کردیم و به صورت
کتاب چاپ و منتشر شده است .در حال نگارش
نمایش نامه جدیدی هستم و قرار است یک تئاتر
همکارکنم.

فاطمه معتمد آریـــا از هفتم
خــرداد ساعت  ،17بــاز پخش
سریال «آرایــشــگــاه زیبا» را از
شبکه آیفیلم روی آنتن خواهد
داشت .این سریال خاطرهانگیز
به کارگردانی مرضیه برومند ،اولین بار سال 70
از شبکه  2روی آنتن رفت.
علیرضا شــجــا عنــوری برنامه
«برسد به دست فــردا» ساخته
فــواد صفاریا نپور را در شبکه
 4اج ــرا میکند .ایــن برنامه
پــنــج شــنــبــه و جــمــعــه ساعت
 22:30پخش میشود و منصور ضابطیان و
اردشیر رستمی مجری بخشهایی از آن هستند.
مــحــمــد حــســیــن لــطــیــفــی در
گفتوگو بــا بانیفیلم اعــام
کرده است که تمایلی به ساخت
قــســمــت دوم فــیــلــم «تــوفــیــق
اجباری» ندارد .این کارگردان
هم اکنون مشغول فراهم کــردن شرایط برای
تولید فیلم جدید خود است.
مونا فرجاد با فیلم «پسران دریا»
ساختهافشینهاشمیوحسین
قاسمی جامی به سینما آمد.
این فیلم ویژه مخاطب کودک
و نوجوان ساخته شــده و مونا
فرجاد و افشین هاشمی بازیگران شناخته شده
آن هستند.
رویــــــا مــیــرعــلــمــی س ــری ــال
«مستوران» اثر مسعود آبپرور
را آماده پخش دارد و به زودی با
این مجموعه در تلویزیون دیده
میشود .حمیدرضا آذرنــگ،
بیژن بنفشهخواه ،علی دهــکــردی و نازنین
فراهانی دیگر بازیگران این سریال هستند.
ســیــروس میمنت در سریال
کــمــدی «مــحــلــه ُپــرمــاجــرا» به
کــارگــردانــی مسعود فرخنده
ایــفــای نقش میکند و در این
مجموعه با بیژن بنفشهخواه
همبازیمیشود.میمنتاکنون
بازپخش«نون»3رارویآنتنشبکهیکدارد.
ســیــد جـــواد هــاشــمــی دربـــاره
ح ــض ــورش در مــحــل حــادثــه
ساختمان متروپل بــه ایسنا
توضیح داده بــرای حضور در
ویژه برنامه سالروز آزادســازی
خرمشهر به ایــن شهر سفر کــرده بــوده و زمان
کوتاهی در محل حادثه حاضر شده است.
علی دایــی به عنوان نخستین
مهمان برنامه اینترنتی «فوتبال
 »360عـــادل فــردوس ـیپــور
معرفی شــد .بر اســاس تیزری
که از این گفت وگو منتشر شده،
فردوسیپور در مکانهای متفاوتی مثل خودرو و
سالن سینما میزبان دایی بوده است.
ســعــیــد روســتــایــی دیــــروز در
شهر بندری کن فرانسه بود تا
در نخستین نمایش فیلمش
«بــــرادران لیال» در جشنواره
فیلم کن حضور داشته باشد.
این جشنواره شنبه هفته آینده با برگزاری مراسم
اختتامیه و معرفی برندگان به پایان خواهد رسید.

