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پرهزینهترین سریال تاریخ
در صف انتشار
پ ــخ ــش ف ــص ــل اول مــجــمــوعــه تــلــویــزیــونــی
«اربــــــــــــاب حــــلــــقــــههــــا :حـــلـــقـــه قـــــــدرت»
()TheLordoftheRings:TheRingsofPower
محصول 2022آمریکاکهازجملهسریالهایمورد
انتظار جهان است ،تا دو ماه دیگر آغاز میشود.
در این مجموعه که بر اساس مجموعه کتابهای
معروفجی.آر.آر.تالکیننویسندهمشهورانگلیسی
ساختهشده،پاتریکمککیوجانپین،خالقاین
اثرهستندکهبرخالفروالمعمول،سابقهچندانی
درتولیدفیلموسریالندارند.ایندوفیلمسازکمتر
شناختهشــده ،در جایگاه نویسنده و تهیهکننده
اجراییسریالفعالیتمیکنند.
از داستان سریال «ارباب حلقهها» خالصه رسمی
منتشر نشده ،اما آن قدر مشخص است که قصه در
دوران دوم سرزمین میانی میگذرد ،یعنی چندین
هزارسالپیشازوقایعکتابهای«اربابحلقهها»و
«هابیت».دراینسریالشخصیتهایآشناییچون
«الروند»« ،ایسیلدور» و «گاالدریل» که در فیلمهای
مشهور پیتر جکسون حضور داشتند و چندین هزار
سالسندارند،دیدهمیشوند.

بر اساس تیزرها و تصاویری که از این سریال منتشر
شده،همهانواعموجوداتشاملانسان،الف،دورف
و اورک در سریال «اربــاب حلقهها» حضور دارند
و فضای سریال نیز ترکیبی از فانتزی ،حماسی و
اکشناست؛بااینحالسازندگاناطمیناندادهاند
کهاینسریالازنظرخشونتومسائلدیگر،مناسب
خانوادهاست.اینمجموعهکهگفتهمیشود5فصل
خواهدداشت،بهصورترسمیبرایفصلدومهم
تمدیدشدهاست.انتشارفصلنخستاینسریالاز
روزجمعه 11شهریوردرپلتفرمآمازونپرایمشروع
خواهدشدوبالفاصلهدردسترسکاربراناینترنت
قرار خواهد گرفت.

افشاریونیماشعباننژادچطوربود؟

مائده کاشیان

جعفردهقانکهتابهحالدرآثارماندگارتاریخی
و دفاع مقدسی مختلفی ایفای نقش کرده ،در
اولینحضورخوددرنمایشخانگی،باسریال«راز
بقا» برای نخستینبار ژانر کمدی را تجربه کرد.
اولین همکاری جعفر دهقان با سعید آقاخانی،
نقش متفاوت «خان فادر» و تجربه تازه این بازیگر
پیش کسوت و همچنین استقبال مخاطبان از
سریال «راز بقا» ،بهانهای شد تا با جعفر دهقان
درباره ایفای نقش در این مجموعه و همکاری با
سعید آقاخانی گفتوگویی داشته باشیم که در
ادامهمیخوانید.
▪چه شد که بازی در سریال کمدی «راز بقا» را
پذیرفتید؟

مدتها بود که دوســت داشتم یک کار کمدی
خوب بازی کنم و احساس میکردم جای چنین
کاری در کارنامهام خالی است ،منتها شرایطش
پیشنمیآمدیااگرهمپیشمیآمدآننوعکمدی
و طنز مورد پسند من نبود ،احساس میکردم
شاید یک جور اداست .زمانی که آقای آقاخانی
نقش «خان فــادر» را پیشنهاد داد دیدم نسبت
به کاراکترهای دیگری که تا به حال بازی کردم
خیلی متفاوت و شیرین است .یک آدم تنها که
دربیابانزندگیمیکند،برایخودشقبیلهای
تشکیل داده و این قبیله آداب و رسوم و قواعد
خاص خودشان را برای زندگی کردن دارند .با
آقای آقاخانی صحبت کردم و گفتم حقیقتش
من تا به حال کمدی بازی نکردم ،اگر موردی
هست ،شما به من کمک کنید و بگویید .ایشان
به من گفت شما اصال این نقش را طنز بازی نکن
و کامال او را جدی بگیر ،وقتی جدی بگیری در
اینشرایططنزشدرمیآید.دوستاندیگرآقای
افشاری ،آقای شعباننژاد و همه بروبچهها طنز
بازیکردهبودند،امامننه،بههمیندلیلخیلی
تالشکردم.آقایآقاخانیخیلیکمککردندو
از ایشان ممنونم ،اگر نتیجه خوب شده به دلیل

کمکهای ایشان بوده ،اگر هم بد شده تقصیر
منبودهاست.
▪نظرتان دربــــاره کیفیت کــمــدی سریال
چیست،تفاوت«رازبقا»بادیگرکمدیهاییکه
نپذیرفتهایدچهبود؟

تفاوت آن در جدی بودن کار است .بسیاری از
آثار کمدی لوسبازی و سبک هستند و من این
را نمیپسندم ،اما در «راز بقا» در عین جدی
بودن،شرایطوموقعیتهاستکهطنزرابهوجود
میآورد.یعنیمنوبقیهناگهاندرشرایطیقرار
میگیریم که خیلی جدی هستیم ،اما خود به
خود شرایط کمدی به وجود میآید ،این ویژگی
استکهسریالرانسبتبهکارهایدیگرمتفاوت
میکند.درواقعیکجورکمدیموقعیتبود.

▪از اولین تجربهتان در ژانــر کمدی راضی
هستید؟

خیلیبرایمشیرینبودوزمینتاآسمانباکارهای
جدی که بازی کرده بودم متفاوت بود .فضای
کار این قدر شاد و مفرح بود که آدم اصال خسته
نمیشد .یک جاهایی انــرژی بــرای کار صرف
میکردم که اگر در کارهای دیگر بود خیلی زود
خستهمیشدم،ولیبسیارفضایشیرینوشادی
بودوعواملکارهمخوببودند.احساسمیکنم
برای کار کمدی ،آدمهایش نیز باید متفاوت و
خاص باشند که در آن شرایط بتوانند کار کنند.

همه چیز خوب بود ،از کارگردان بگیرید تا دیگر
عوامل و آقای سید مصطفی احمدی تهیهکننده
سریال که واقعا از ایشان ممنونم ،درخصوص
قــراردادم و پرداختیها ،کوچک ترین نگرانی و
استرسینداشتم.
▪اولینهمکاریباسعیدآقاخانیچطوربود؟

خیلی خوب بود ،من همیشه با کارهای ایشان
ارتباطخاصیبرقرارمیکردموآثارشانرادوست
داشتم ،به همین دلیل وقتی شرایط همکاری
پیش آمد خیلی استقبال کــردم .به ایشان هم
گفتم شاید اگر فرد دیگری بود نمیپذیرفتم ،اما
شخصیتسعیدآقاخانیرادوستدارمومطمئنم
که میتوانم با کارهایش هم ارتباط برقرار کنم
به همین دلیل پذیرفتم .آقای آقاخانی یک مرد
بسیاردوستداشتنیاست،شخصیتیمهربان،
شیرین و کاربلد دارد و میزانسنهای خوبی
میدهد.وقتیقراراستسکانسیرابگیرند،آن
شرایطولحظاتکوچککمدیرااینقدرقشنگ
ودرستمیبیندکهازکوچکترینحرکات،یک
صحنه کمدی ایجاد میکند .به نظر من سعید
آقاخانییکیازبهترینکسانیاستکهدرایران
داردکمدیکارمیکند،خیلیبهترازبسیاریاز
افرادیکهاسمورسمهایآنچنانیدارند.
▪بــه عــنــوان بازیگری باتجربه و باسابقه،
همکاری با بازیگران خوب و جوان مانند بهرام

جوانانبسیارخوبومودبیهستندوکارشانرا
بلدند .این دو عزیز این قدر احترام میگذاشتند
و بزرگوار بودند که گاهی من خــودم خجالت
مـیکــشــیــدم .نــه تنها ای ــن دو بــازیــگــر ،بقیه
بروبچههایی هم که در کار حضور داشتند همه
خیلی خــوب بودند .سینما در آینده مــال این
بچههاست ،همیشه میگویم خدا کند سینما
بــه دس ــت اهــلــش بیفتد ،بچههایی کــه قدر
پیش کسوتان خودشان را میدانند و به بزرگ
ترهایشان در سینما احترام میگذارند .برای
آقای افشاری و آقای شعباننژاد آرزوی موفقیت
میکنم ،آنها را خیلی دوست دارم ،مدتی است
کهآنانراندیدمودلمبرایشانتنگشدهاست.
▪«راز بقا» فصل دومی هم دارد؟

همان زمان صحبتهایی میشد که اگر بشود
فصل دوم را هم بسازیم ،اما در حد حرف بوده .با
من صحبتی نشده که بدانم قرار است این اتفاق
بیفتدیانه،چیزینشنیدهام.
▪قصدداریدبازهمدرآثارکمدیبازیکنید؟

اگرسعیدآقاخانیپیشنهادبدهدکهچش مبسته
میپذیرم،چونازنوعکاراووشخصیتششناخت
دارم،اماکارهایدیگررابایدبررسیکنموببینم
چطوراست.توقعمنحاالبعداز«رازبقا»باالرفته
وسختگیرترشدهام،متوجهشدمکارکمدیباید
چطورباشد،بههمیندلیلبایدبخوانموبپسندم.
▪در ســریــال «طـــاق» بــه کــارگــردانــی آقــای
ابوالقاسمطالبیبازیکردید،قصهاینمجموعه
ونقششماچیست؟

قصه سریال ،قص ه امنیتی و پلیسی بسیار خوبی
استونقشمنهمخیلیمتفاوتاست.منیکی
از ماموران امنیتی هستم و همراه آقای نورایی با
همکارمیکنیم.سریالبسیارخوبیاستوآقای
طالبی هم برای آن خیلی زحمت کشیدند ،فکر
میکنمحدوددویاسهسالفیلمبرداریاشطول
کشید ،ایشان بسیار وســواس داشتند و نگران
بودندکهاینکاربایدساختهشود.
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داوود م ــی ــرب ــاق ــری ادامــــه
تصویربرداری سریال «سلمان
فــارســی» را در شــهــرک دفــاع
مــقــدس پیگیری میکند .او
تا اواخــر پاییز امسال مشغول
ضبط فصل دوم و میانی سریال ،یعنی فصل
بیزانس خواهد بود.
حسن فتحی از پنج شنبه هفته
جـــاری ســاعــت  ،20بازپخش
سریال«پهلواناننمیمیرند»رااز
شبکهآیفیلمرویآنتندارد.این
مجموعهیکیازآثارماندگارفتحی
درتلویزیوناستواولینبارسال 76پخششد.
پژمان جمشیدی در مجموعه
کمدی «آفتاب پرست» ساخته
بــرزو نیکنــژاد بــازی کــرده و در
این سریال با حمیدرضا آذرنگ
همبازی شده« .آفتاب پرست» به
نویسندگیامیربرادراندرفیل منتمنتشرمیشود.
رعنا آزادیور با فیلم «مرد بازنده»
اثــر محمدحسین مهدویان به
نمایش خانگی آمــده .این فیلم
نوروز امسال اکران شد و حدود
شش میلیارد تومان در گیشه
فروختکهفروشخوبیبرایآنمحسوبنمیشود.
ســیــروس میمنت در گفتوگو
بــا ایــســنــا ،از حــضــور شخصیت
«کــیــوان» در سریال «نــون خ »4
اثــر سعید آقاخانی خبر داد .او
همچنینگفتهنوزخیلیدرباره
ایــن کاراکتر صحبت نکرده و فیلم نامه کامل را
نخواندهاست.
آناهیتا افشار در سریال «پوست
شیر» اثــر جمشید محمودی
حضور داشــتــه .پانتهآ بهرام،
پردیس احمدیه و ژیال شاهی
دیــگــر ب ــازی ــگ ــران خــانــم ایــن
مجموعه هستند و شهاب حسینی نقش اصلی
سریال را برعهده دارد.

