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چهره ها و خبر ها

خبر

بهرام افشاری به زودی برای
اجراینمایش«چهکسیجوجه
تیغی را کشت» در آلمان روی
صحنه میرود و در این تئاتر با
هوتن شکیبا همبازی میشود.
این نمایش به کارگردانی افشاری در هامبورگ،
کلن و برلین اجرا میشود.

مائده کاشیان

رئیس ساترا :قانونمندی محتوا
محدودیت نیست
جلسه هماندیشی میان مدیران ساترا و اتحادیه
تولید نشر محتوا در فضای مجازی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ساترا ،رئیس سازمان
تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر
در فضای مجازی (ساترا) در ابتدای نشست
گفت« :ساترا از تعامل با اتحادیهها و مجامع
قانونی استقبال میکند و یکی از مسیرهای
تسریع و تسهیل در عرضه حمایتها را همکاری
با اتحادیهها و مجامع مذکور میداند ».سعید
مقیسه ضمن معرفی سامانه ب ــازار محتوای
ســازمــان صداوسیما اظــهــار ک ــرد« :در بــازار
محتوای صداوسیما حدود  26میلیون رکورد
اطالعاتی و هــزاران عنوان برنامه از محتوای
تمام شبکههای رادیــویــی و تلویزیونی و آثار
سینمایی داخلی و خارجی وجود دارد و در قالب
بستههای حمایتی و مبتنی بر نظام رتبهبندی
پلتفرمهای دارای مجوز از ساترا در اختیار آنها
قرار میگیرد ».وی خاطرنشان کرد« :ساترا خود
را حامی فعالیتهای فرهنگی در فضای مجازی
میداند و از تولید و نشر محتوای اسالمی ایرانی
در فضای مجازی حمایت میکند».
رئیس ساترا با اشاره به اهمیت حوزه تنظیمگری
گفت« :قانونمند کردن زیستبوم تولید محتوا در
فضای مجازی ،لزوم ًا محدود کردن نیست بلکه
راهگشای ارائه حمایتها و تسهیالت و محتوای
دولتی به بخش خصوصی است و همینطور
زمینهساز رشد پایدار برای همه فعاالن صنعت
در یک رقابت سالم است».
در ادامــه سعید مشهدی مدیرعامل اتحادیه
و دبیر مجمع نــاشــران دیجیتال اسالمی در
خصوص اتحادیه تولید و نشر محتوا گفت:
«اکنون تولید محتوا در ایــران بسیار پررنگ
است و شکل دیگری نسبت به سایر نقاط جهان
دارد .دوستان ،ذینفعان و فعاالن حوزه فضای
مجازی در اتحادیه قــرار گذاشتهاند در این
زمینه فعالیت کنند و برهمین اساس درحال
اجرا و پیادهسازی حوزه مشاوره حاکمیتی نیز
هستیم ».او ادامــه داد« :یکی از کارکردهای
اتحادیه ،بحث اقتصاد محتواست و ما عالقهمند
به ایجاد و توسعه همکاریهای ساترا و اتحادیه
تولید و نشر محتوا برای رونق اقتصاد محتوا
هستیم».
سیدعلی علوی رئیس هیئت مدیره اتحادیه و
مدیر عامل پلتفرم آخرین خبر در بخشی دیگر
از جلسه در باره معرفی ظرفیتهای اتحادیه
تولید و نشر محتوا در فضای مجازی گفت:
«دو سال پیش برخی مسئوالن وزارت ارشاد
و مرکز ملی فضای مجازی این ایــده را مطرح
کردند که الزم است یک اتحادیه فراگیر تشکیل
شــود تــا حلقه وصلی میان حاکمیت و بخش
خصوصی ایجاد شود .این اتحادیه با هدف توزیع
ظرفیت حاکمیت در بخش خصوصی و انتقال
مالحظات بخش خصوصی در حوزه تصمیمات
حاکمیتی ،تشکیل شد ».وی خاطرنشان کرد:
«در همکاری با ساترا اگر بدانیم شبکه مسائل
این سازمان چیست ،ظرفیت اتحادیه ،در حل
مسائل کمککننده خواهد بود».

معموال ایفای نقش شخصیتهای واقعی برای
بازیگران با چالشها و حساسیتهای مختلفی
همراه اســت .چهره و بــازی بازیگر با آن چه در
واقعیت وجود دارد مقایسه میشود و کار بازیگر
بیشتر زیر ذرهبین م ـیرود .شهرام عبدلی در
جدیدترین سریال کارنامه خــود« ،راز ناتمام»
ساختهامینامانی،نقشیکشخصیتواقعیو
البتهمنفیرادراواخردهه 50تجربهکردهاست.
او در این مجموعه نقش «مسعود کشمیری» را
برعهده داشته که به عنوان نفوذی منافقین و
عاملبمبگذاریدردفترنخستوزیریشناخته
میشود.بهبهانهپخش«رازناتمام»درشبکهیکو
حضوراودرنقشاینشخصیت،باشهرامعبدلی
گفتوگوکردیمکهدرادامهمیخوانید.
▪چه شد که به گروه سریال «راز ناتمام» اضافه
شدید؟

تماس گرفتند و از من دعوت به کار کردند .فیلم
نامه را خواندم و چون نقش من خاص بود ،برایم
شبرانگیزبود.
چال 
▪در انتخاب شما ،شباهت چهره و نزدیک
شــدن ظاهرتان به کمک گریم به «مسعود
کشمیری»،مالکاصلیبود؟

چونمردمشخصیتهایتاریخیرامیشناسند،
بازیگرانبراساسچهرهاینشخصیتهاانتخاب
میشوند.البته«مسعودکشمیری»کمترشناخته
شده است ،چون هیچ چیزی از آن باقی نمانده
و سرنوشت او همچنان نامعلوم اســت .کسی
نمیداند کجاست ،چه میکند و عکس و فیلمی
از او وجود نــدارد .یک عکس ناواضح بود که بر
اساسآنطراحیکردند.آقایفرهادجمشباهت
زیــادی به شهید باهنر دارد یا یکی از بازیگران
تئاتر (مسعود رحیمپور) که نقش شهید بهشتی
را بازی میکند خیلی به ایشان شباهت دارد.
وقتی عکس واقعی و گریم را کنار هم میگذارید
باید فکر کنید کدام واقعی است! متاسفانه در
این طور کارها فقط از نظر صدا مشکل داریم.
اگر میتوانستیم با فناوری صدا که آن طرف آب
به کار میگیرند ،صداها را هم نزدیک کنیم،
برای تماشاچی بسیار باورپذیرتر می شد ،اما
اصوالسعیمیکنندبازیگرهاراخیلینزدیکبه
چهرههایتاریخیانتخابکنندمثالکارگردان
سریال برای انتخاب بازیگر شهید رجایی خیلی
چالشداشت.
▪عــاوه بر چالشی که به آن اشــاره کردید،
چه جذابیتهایی در نقش «کشمیری» پیدا
کردید؟

آدم بسیار خاصی بود .فردی که با فکر و سیاست
وارد سیستم دولتی میشود ،دلربایی میکند،
جلباعتمادمیکندوتالحظهآخرنفوذمیکند.
اگر آن پاسدار که مسئولیت نگهبانی خانه امام
خمینی را داشت هوشمندی به خرج نمیداد،
اینشخصیتیکفاجعهدیگرهمآنجابهوجود
میآورد یعنی به همه جا ورود کرده بود و حتی تا
خانهامامخمینیهمرفتهبود.عضوهیئتوامین
شهیدرجاییبود.مگردرطولسالچندتاازاین

شخصیتهاوجوددارندکهاینقدرخاصباشند
وشمارابرایایفاینقشوسوسهکنند؟
▪باتوجهبهکمبوداطالعاتدربارهشخصیت
«کشمیری»،چطوربهایننقشنزدیکشدید؟

کــارگــردان با استفاده از منابع و اسناد ملی،
تحقیقاتی انجام داده بــود و یک ســری از این
تحقیقات را در اختیار من گذاشتند ،چیزهایی
کهمیتوانستاسلوبوساختاراصلیشخصیت
را شکل بدهد .بقیه را باید نسبت به این ساختار،
خودم طراحی میکردم .مثل بازی که نقاطی را
میگذارند و باید با خط آنها را به یکدیگر وصل
کنی ،این نقاط را گرفتم و خودم خطوط را وصل
کــردم .مثال اگر این آدم فالن حرکت را انجام
بدهد ،حتما این مدل آدم است و شروع کردیم به
تحلیلروانشناسیاینشخصیت.
▪پیش آمد که برای بازی در این نقش با شخص
خاصیمالقاتکنید؟

کــارگــردان اطــاعــات خوبی گرفته بــود و پل
ارتباطی ما او بود ،اما به دلیل فیلم برداری منزل
آقای هاشمی ،وسایلی را که باقی مانده و این که
مدلزندگیایشانچطوربوده،ازنزدیکدیدیم.
چیزهایی را که مردم از دور میبینند ،از نزدیک
دیدیمواینخیلیلطفداشت.
▪چهدربارهشخصیتشماوچهبقیه،همهچیز
دقیقابراساسواقعیتپیشمیرود؟

قــرار بر این بــوده که مستند باشد ،اما همیشه
این جمله مرحوم حاتمی را میگویم که ایشان
میگفتند مــا تاریخنویس نیستیم ،تــاریــخ را
بازسازی میکنیم .هنر هنرمند این است که
از نگاه هنر به تاریخ نگاه کند وگرنه باید مستند
بسازیم.باالخرهنویسندهوکارگردانداستانرااز
دنیایخودشانمیبینند،همانطورکهاگرمنو
شمایککتاببخوانیم،وقتیازمابخواهندآنرا
شرحبدهیم،برداشتهایمانمتفاوتاست.مثل
نمایشنامههملتکهمیگوینداگر10کارگردان
آنراکارکنند 10،برداشتمختلفدارند.همین
امروز هم نسبت به سیاستمداران ما نگاههای
مختلفی وجود دارد .موافق و مخالف ،دوست و
دشمن دارند .یکی از شخصیتهایی که خیلی
اورادوستدارمشهیدبهشتیاست.اگربخواهم
درباره شهید بهشتی کاری بسازم ،آن را بسیار
جذاب میسازم چون جزو عالقههای من است،
ولی شاید یک نفر دیگر فقط وقایعنگاری کند.
کارگردانونویسندهازمنظرخودشانبهموضوع
نگاه میکنند ،اما اصل بر این بوده که اساس
داستان و اتفاقات مهمی که سندیت تاریخی
دارد،رعایتشود.

▪پس اگــر بر فــرض موضوع شباهت چهره
مطرح نبود و حق انتخاب داشتید ،عالقه مند
بودیدنقششهیدبهشتیرابازیکنید.

بله،شخصیتشهیدبهشتیرادوستدارموگفتم
اگرایننقشرابهمنبدهیدرایگانبازیمیکنم،
اما متاسفانه صورت من خیلی دور بود .همیشه
دوستداشتمنقشسهشخصیتتاریخییعنی
ستارخان ،جهان پهلوان تختی و شهید بهشتی
را بازی کنم ،اما متاسفانه از نظر چهره به هیچ
کدام شبیه نیستم .اگر کارگردانی پیدا شد و
این نقشها را به من داد ،حاضرم بدون دستمزد
برایشبازیکنم.
▪بـــازی در آثـــار تــاریــخــی بــرایــتــان تجربه
جذابتریاستیاغیرتاریخی؟

بازی در کارهای تاریخی خیلی سخت و تاریخ
معاصر بسیار سختتر است .مثال اگر بخواهید
نقش کــوروش بزرگ را بازی کنید ،میتوانید
تخیلتان را در آن وارد کنید .چــون کسی از
حرکات و زبان بدن این آدم چیزی نمیداند،
بازی کردن این نقش خیلی راحتتر است .در
کارهایتاریخیمذهبیهمبهعنوانمثالکسی
شخصیت«ولید»راندیده،بنابراینشمابهعنوان
بازیگر هر طور که زبان بدن او را طراحی کنید،
هیچکسنمیتواندبهشماچیزیبگوید،امامثال
فیلمهاییازآقاتختییاشهیدبهشتیوجوددارد
وتکیهکالم،مدلتکاندادندستهاوزبانبدن
آنهاراهمهدیدهاند،اینخیلیخطرناکاست،
اگراشتباهکنیتماشاچیپسمیزند.
▪اکنون مشغول بــازی در سریال جدیدی
هستید؟

اولین فیلم بلندم به اسم «زنگ آخر» را ساختم
و ان شــاءا ...در جشنواره کودک نمایش داده
میشود .برای بازی در یک سریال هم صحبت
کردهبودیم،اماکارخوابید!االناوضاعتلویزیون
خیلیخوشایندنیست.
▪علت وضعیت فعلی تلویزیون مشکالت
مالیاست؟

نمیدانم چه میکنند ،خودشان میدانند.
تلویزیون سراسر شده کارهای تکراری! یک
شبکه آیفیلم داریــم بــرای پخش سریالهای
تکراری که البته اول قرار بود تولید داشته باشد،
اما بعد گفتند نداشته باشد! گفتیم یک شبکه
برای خاطره خوب است ،اما االن از شبکه یک
تا شبکه فالن که هی اضافه کردند و دانه دانه
دارندتعطیلشانمیکنند،همهسریالتکراری
پخش میکنند! یعنی چه «شب دهم» بعد از20
سال پخش میشود؟ خیلی بد است که شبکه

یک ،شبکه سراسری و ملی «شب دهم» پخش
میکند،اینفاجعهاست!اینمجموعهراآیفیلم
هم میتوانست پخش کند .بارها گفتم مردم ما
فقطبرایفوتبالتلویزیونراتماشامیکنند،اما
تلنگریبهمسئوالننمیخورد.
▪یعنی مخاطب تلویزیون بسیار کم شده
است.

بله ،االن مردم سریالهایی را که در پلتفرمها
پخشمیشود،تماشامیکنند.
▪بهنظرتانعلتاینوضعیتچیست؟

مثل ایــن که تلویزیون از اهمیت خــارج شده.
تلویزیونی که مثال در دوره آقای ضرغامی سالی
 900کارتولیدمیکرد،االنبهجاییرسیدهکه
دارد سریال تکراری پخش میکند .ایشان هم
جزو مسئوالن نظام جمهوری اسالمی بودند،
االن هم وزیر هستند ،ایشان را که از ِجم یا آمریکا
نیاوردهبودیم!تربیتشدههمینسیستمبودند.
مخاطب دوره «خط قرمز» و «در پناه تو» را با امروز
مقایسه کنید .در دوران «خــط قرمز» یکی از
قسمتها  96درصد بیننده داشت!  96درصد
مــردم ،نه مثل االن که میگویند  30درصد
تلویزیون تماشا میکنند 50 ،درصد از این 30
درصد موافق هستند! این با  96درصد واقعی
بسیارتفاوتدارد.
▪ســریــالهــای نــمــایــش خــانــگــی را دنــبــال
میکنید؟نظرتاندربارهکیفیتآنهاچیست؟

بله،منسریالیراکهخوبباشددنبالمیکنمو
بعضیازاینآثارخوبهستند.اینسریالهایک
سر و گردن از تلویزیون باالتر است ،اما در آنها
هم کار ضعیف وجود دارد مثال «زخم کاری» و
«یاغی»رادیدم.
▪پیشنهاد بــازی در سریال نمایش خانگی
داشتید؟

نه،ماجزوباندشاننیستیم!هم هدارندگروهگروه
کار میکنند و حتی یکی از بازیگران شان را هم
تغییر نمیدهند .کارگردان کار بعدیاش را با
همان تیم قبلی می سازد و حتی عکاسش را هم
تغییرنمیدهد!

سحر دولتشاهی به زودی با
فیلم «آتــابــای» کــاری از نیکی
کــریــمــی بــه نــمــایــش خانگی
میآید .اکران آنالین این فیلم
با بازی هادی حجازیفر ،جواد
عزتی و سحر دولتشاهی به پایان رسیده و تا چند
روز دیگر به صورت اشتراکی در پلتفرم ها منتشر
خواهد شد.
جــال مقامی گــویــنــده پیش
کسوت در گفتوگو با ایسنا
درباره پیگیری وضعیت درمان
خـــــودش از ســــوی صــنــدوق
اعتباری هنر که وعده آن داده
شده بود ،گفته است که هیچ خبری نیست و هنوز
هیچ اتفاقی نیفتاده است.
محمد خزاعی رئیس سازمان
سینمایی به دعوت آال یورونا
مانیلوو مــعــاون وزیــر فرهنگ
فدراسیون روسیه ،به این کشور
سفر میکند .هدف از این سفر،
گسترش همکار یهای سینمایی و ایجاد بازار
تجاری برای سینمای ایران است.
ســعــیــد روســتــایــی در پستی
کــه بــه مناسبت تولد خــود در
ایــنــســتــاگــرام منتشر ک ــرده،
اشاره کنایهآمیزی به وضعیت
فیلم «بــرادران لیال» داشته و با
هشتگ نام این فیلم نوشته« :پارسال  32سالم
بود ،امسال  50سالهام .پیرم کردن».
تــرالن پــروانــه از فــردا بــا فیلم
«رویای سهراب» به کارگردانی
علی قو یتن در سینما دیده
میشود .مهدی سلطانی ،الله
اسکندری و بهاره کیا نافشار
نیز از بــازیــگــران فیلم هستند .پــروانــه اکنون
«علفزار» را در حال اکران دارد.
بیژن بنفشهخواه در سریال
نمایش خانگی «مگه تموم عمر
چند تا بــهــاره» به کارگردانی
ســــروش صــحــت بــــازی کــرده
اســـــت .اخـــبـــار رس ــم ــی ایــن
مجموعه منتشر نشده ،اما گفته میشود ،کاظم
سیاحی ،قدرتا ...ایزدی و سیاوش چراغیپور
از بازیگران آن هستند.

