سینما و تلویزیون

6
سینمای ایران

پژمانفر :نمایش ندادن
«رستاخیز» توجیهی ندارد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از نمایش داده
نشدنفیلمسینمایی«رستاخیز»انتقادکرد.
نصرا...پژمانفرباانتقادازپایینبودنتعدادفیلمهایی
که درباره عاشورا و ماه محرم ساخته شده است ،در
گفتوگو با ایلنا گفت« :فیلم «رستاخیز» یک فیلم
خوب و در چارچوب درست است و دفتر مقام معظم
رهبری نیز نسبت به این فیلم نظر موافق داشته اند
ومخالفتیندارنداماوزارتارشادبهسازندگاناین
فیلمظلمکردونمایشندادناینفیلمهیچتوجیهی
نــدارد ».وی ادامه داد« :اگر سازندگان این فیلم از
وزارتارشادبرایممانعتازنمایشاینفیلمشکایت
کنند کار منطقی انجام دادند و من هم کمکشان
خواهمکرد.ضمناینکهتالشمیکنیمکهاینفیلم
اکرانعمومیخوبیداشتهباشد».
پژمانفر افزود« :بخش خصوصی این فیلم را تهیه
کرده و ممکن است برخی از افراد یا حتی مراجع
نظری داشته باشند اما از آن جایی که در مسائل
متفاوتمرجعونظرمقاممعظمرهبرینظرنهایی
استمابایددربارهفیلم«رستاخیز»نیز اینمسئله
رادرنظربگیریم».

سینمای جهان

فینیکس در «بتمن» نخواهد بود
تــاد فیلیپس که به تازگی بــرای فیلم «جوکر»
شیر طالی ونیز را شکار کرد ،گفت جوک ِر فیلم
او ربطی به بتمن جدیدی که قرار است ساخته
شود ،نخواهد داشت.
به گزارش مهر ،تاد فیلیپس کارگردان «جوکر»
گفت :خواکین فینیکس و جوک ِر او ،وارد فیلم
بتمنیکهقراراستبابازیرابرتپتینسونساخته
شود ،نمیشوند .وی گفت :این دو بازیگر در یک
فیلم دیده نمیشوند ،هر چند این به این معنی
نیست که «جوکر» اولین و آخرین فیلم در این باره
باشد و نتواند به مسیر خــودش به تنهایی ادامه
بدهد.تادفیلیپسبراینخستینبارفیلمیمستقل
درباره «جوکر» شخصیت منفی و دشمن بتمن در
کمیکبوکهایمارولنوشتکهدرآنبتمنجایی
نداشت .این فیلم هم با اقبال بسیار منتقدان در
جشنوارهفیلمونیزروبهروشدوهمموفقبهکسب
جایزهاصلیجشنوارهیعنیشیرطالیونیزشد.تاد
فیلیپسمیگویدامروزکمیکبوکهاشکسپیرما
شدهاند و میتوانی هر نگاهی به «هملت» داشته
باشی .جوکرهای متعددی میتواند وجود داشته
باشدوقطعادرآیندههمینطورخواهدشد.
راب ــرت پتینسون قــرار اســت بــه «بتمن» جدید
بدل شــود .این بازیگر در نقش بتمن در فیلمی
ابرقهرمانی به کارگردانی مت ریوز نقشآفرینی
میکند ،اما هنوز بازیگر جوکر این فیلم معرفی
نشدهاست.ریوزفیلمنامهاینفیلمرامینویسدواز
طرفکمپانیسازندهاشاجازهیافتهتاهرجورکه
میخواهداینداستانرابسطدهد.
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گفتوگوی خراسان با پانتهآ سیروس ،بازیگر نقش اصلی در سریال «بانوی سردار»

شبیه «بیبیمریم»هستم

مائده کاشیان  -سریال «بانوی س ــردار» به
کارگردانی پرویز شیخطادی که به تازگی از
شبکه  3روی آنتن رفته بود ،بخش کوتاهی از
قصهزندگییکزنقهرمانایرانیبهنام«بیبی
مریمبختیاری»مشهوربه«سردارمریمبختیاری»
راروایتمیکرد.اینزنبختیاریتنهازنسردار
ایرانی است و به دلیل مبارزات شجاعانهاش
علیهاستعمارگرانانگلیسیواستبدادگراندر
دوران مشروطه ،مشهور است .پانتهآ سیروس
بازیگر نقش این زن قهرمان در سریال «بانوی
ســردار» بوده .او تا به حال در فیلمهایی مانند
«خرگیوش»«،ساعت 5عصر»«،بنبستوثوق»و
سریال«تنهاییلیال»ایفاینقشکرده.سیروس
عالوه بر بازیگری ،دستی بر هنر نقاشی دارد،
اهل ورزش است و اصلیترین دلیل انتخاب او
برایبازیدرایننقش،همینآمادگیجسمانی
وتسلطاوبهسوارکاریبودهاست.بهبهانهتوجه
ویژه مخاطبان به شخصیت این زن قهرمان ،با
پانتهآ سیروس گفتوگو کردهایم که در ادامه
میخوانید.
شخصیت بیبی مریم بختیاری
که در سریال میبینیم چقدر به
واقعیتاوشباهتدارد؟
اول ایــن که درخــصــوص شخصیت و
دالوریها و ظلمستیزی و ...بیبی مریم
حرف و نقل زیاد است و بیشتر این اطالعات
سینهبهسینه منتقل شده ،این طور که من
میدانمنوشتههاواسنادکمیازبیبی
مریم وجود دارد .دوم این که سریال
بر اساس نوشته و اقتباس پرویز شیخ
طادی درباره بیبی مریم بختیاری
ساخته شده ،در نتیجه این که چقدر
شبیه اســـت بــه خـــود بیبی
مریم ،باید بگویم نمیدانم،
امــیــدوارم کــه بــاشــد .در
ضــمــن بــه آن دســتــه از
عزیزانیکهگالیهدارند
این داستانهایی که
درسریالدیدندعین
واقعیت نیست ،باید
بگویم که درباره معنی

«اقتباس»بازنگریداشتهباشند.
جذابترین ویژگی این شخصیت که باعث
شدبازیدرنقشاورابپذیریدچهبود؟
اینکهاواولینزنسردارایرانیبودهوازامپراتور
آلمان ویلهلم برای حمایتها و رشادتهایش
نشان کمان تمثال میناکاری و صلیب آهنین،
باالترین نشان دولت آلمان را دریافت میکند،
برایمجذاببود.کالاینکهچطوراینزنایلیاتی
و لر ،به چنین درجهای رسیده است برایم خیلی
جالببود.
گفتهبودیدتاقبلازبازیدرایننقش«بیبی
مریم» را نمیشناختید ،برای نزدیکی به این
شخصیتچهکردید؟
اگر جنبههای بسیار متفاوت بیبی مریم را که
دلیلشخاستگاهایشانازجملهخانواده،شرایط
سخت و درگیرانه ایل ،جایگاه زنان در آن دوران
و ...بوده فاکتور بگیریم ،برای نزدیک شدن به
یاستدرونخودمان
چنیناسطورهایفقطکاف 
راببینیموکمیبگردیم،چنینتحقیقوتفحصی
کمککندتابهراحتیبابیبی
مـیتــوانــد
مــریــم هــمــذاتپــنــداری
کنی،بشناسی،بفهمی
و درکــــش کــنــی .من
در زن ــدگ ــی خ ــودم
ش ــب ــاهــته ــای
زیـــادی یافتم با
اصـــــول ب ـیبــی
مریمورعایتآن
اصـــول به
هــر

قیمتی.انسانخیلیموجودپیچیدهاینیست،
یک سری خصوصیات و صفات انسانی هست
کهدرهمهزنهایاحتیمردهایقهرماندرهمه
جایدنیا،مشترکاست،منتهیبنابهمحلیکه
این قهرمانها در آن قرار میگیرند ،یک سری
حساسیتهای قومی  -منطقهای هم وجود
داردکهآنهاراازیکدیگرمتفاوتمیکندوگرنه
یک قهرمان با قهرمان دیگری در آن سوی دنیا
خصوصیاتمشترکزیادیدارد.
بیبی مریم دیگر چه ویژگیهایی داشت
کهاحساسکردیدبهآنهاشباهتدارید؟
زیربارحرفزورنرفتن،شجاعتدربیانواقعیت
یا مثال او روی اصولی که به آنها اعتقاد دارد
حرکت میکند ،به آن اصول پایبند است و تحت
هر شرایطی حتی اگر به ضررش باشد ،روی آن
یاستکههمیشه
اصولمیماند.اینهاچیزهای 
در زندگی برای من پررنگ بوده است و سعی
میکردمهمینطورزندگیکنم.
ازسختیهایکاربگویید؟
وقتی پــروژههــای این چنینی ،با امکانات کم
شروعبهتولیدمیکند،سختیهایشچندبرابر
میشود .البته این معنیاش این نیست که اگر
امکانات زیاد باشد کار سختی ندارد .کارهای
تاریخیوجنگیدرهرشرایطیسختهستند،
اما وقتی پروژههای جنگی و تاریخی بودجهاش
به انــدازه یک تلهفیلم باشد ،همه چیز
سختترمیشود.
کدامامکاناتکمبود؟
مثالپروژهاسب،کالسکه،
مــقــدار زیــــادی لــبــاس و
اکسسوار قدیمی همراه
خودش دارد ،همه اینها
باید منتقل شود به یک
منطقه دیــگــری و
بازیگران و عوامل
اسکانپیداکنند،
در ایـــن شــرایــط
باید به سختی اتاق
گریمیتهیهشودواتاق
نامکاناتوچیزهایی
رابهچندنفربدهند،همهای 
دیگرازهمیندستدرحداقلممکنبود.بازیگر

برای این که جلوی دوربین بــرود ،به لحظاتی
احتیاج دارد که خستگی روزش را به در کند،
اما جا بــرای استراحت کم اســت ،رسیدگی به
خورد و خوراک خیلی ضعیف و کم میشود ،در
نتیجه وقتی کار سنگین هست این سختیها
خیلی نمود بیشتری دارد و نه فقط بازیگربلکه
همه عوامل از در حداقل بودن امکانات خسته
میشوند،خباینخستگیباعثمیشودافراد
رویکاریکدیگرتأثیربگذارند.
برای آمادگی جسمانی که الزمه این نقش
بود ،تمرین خاصی انجام دادید یا چون از
قبل هم اهل ورزش بودید ،برای ایفای نقش
آمادهبودید؟
برایایننقشتمرینخاصینکردم.همانزمان
سنگنوردی ،دوچرخهسواری در کوهستان
و در زمستانها هم اسکی مـیکــردم ،اینها
ورزشهای همیشگی من است .بنابراین در آن
دوره کار خاصی نکردم جز این که همه اینها
را رها کردم چون مجبور بودم چهار ماه ،صبح تا
شبسرکارباشم.
بازخوردها چطور بوده؟ مخاطبان شما را در
نقشبیبیمریمپذیرفتهاند؟
اینسوالینیستکهمنبخواهماحساسیجواب
بدهم و بگویم حتما خیلی دوست دارند .من آن
چه که میبینم همه راضی هستند ،البته خب
ما مردم تعارفی هستیم ،ممکن است راستش
را به همدیگر نگوییم .این را میدانم ،اما حتی
اگر در نظر بگیرم که یک درصدی از این افراد
تعارفمیکنند،کسانیکهلطفومحبتدارند
و میگویند کار را دوست داشتهاند زیاد هستند
و فکر میکنم میتوانم بگویم بله راضی بودند و
باورمکردند.
قرار است فصل دوم سریال ساخته شود و به
شخصیت «علیمردان خان» بپردازد؟
از روز اولی که قرارداد بستیم قرار بود فصل دوم
همساختهشود،میدانمکهزمزمههایشهست،
امااینکهانجامشودیانشوداصالمعلومنیست.
طبقهمانصحبتاولیهقراربودقصهشروعشود
وبهاوجگرفتن«علیمردانخان»برسداماهنوزبا
منصحبتینشدهاست.
لتلویزیونیکارمیکنید؟
بازهمسریا 
هنوز چیزی اتفاق نیفتاده که بگویم نه ،هنوز
چیزی هم اتفاق نیفتاده که بگویم حتما! اما من
دوست دارم برای تلویزیون کار کنم ،به نظر من
تلویزیون مسئولیت و مخاطبان خودش را دارد
وبهنظرمناگرسریالیخوبباشد،چهچیزیاز
اینبهتر؟چراکهنه؟

چهره ها و خبر ها
فـــــــرزاد مــوتــمــن در صفحه
اینستاگرامش از انتخاب فیلم
«جوکر» به عنوان بهترین فیلم
جشنواره ونیز انتقاد کــرده و با
کنایه،سلیقهداوراناینجشنواره
راباسلیقهکاربرانسایت IMDBیکیدانستهاست.
نگار جواهریان فصل پاییز فیلم
«طال» ساخته پرویز شهبازی را
روی پرده سینما خواهد داشت.
او همچنین در فیلم «مجبوریم»
اثــر رضــا درمیشیان هم بازی
کرده که زمان اکران آن مشخص نیست.
لــیــا اوتـــــادی در واکــنــش به
انتقادهایی که درباره اشعارش
مطرح شــده بــود ،تصویر شعر
«زیر یک سقف» را منتشر کرده
و نوشته اســت که منظورش،
هماهنگ نبودن شخصیت زوجها بوده است که
باعث طالق عاطفی میشود.
عــبــاس غــزالــی مشغول بــازی
در سریال «مجلس حیرانی»
به کارگردانی داریــوش یاری
است .این سریال  10قسمتی
احتماال اوایــل ماه صفر پخش
میشود و بیژن امکانیان ،کاوه خداشناس و سیما
خضرآبادی بازیگران آن هستند.
امیرعلی دانایی به زودی با فیلم
«بیوزنی» اثر مهدی فرد قادری،
رویپردهسینماهاحضورخواهد
داشــــت .او همچنین ســریــال
«خـــــوابزده» ساخته سیروس
مقدمراهمویژهنمایشخانگیآمادهتوزیعدارد.
علی شادمان در فیلم «مردن
در آب مطهر» اثر نوید محمودی
ای ــف ــای نــقــش خ ــواه ــد ک ــرد.
داستان این فیلم که مضمونی
عاشقانه و اجتماعی دارد،
دربــاره چند جــوان افغانستانی است که قصد
دارند از ایران به اروپا بروند.

