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چهره ها و خبر ها

سینمای ایران

واکنش سخنگوی شورای صنفی
نمایش به خرید بلیت سینما
توسط برخی تهیهکنندگان
سخنگوی شــورای صنفی نمایش به خرید بلیت
سینما توسط برخی تهیهکنندگان برای باال بردن
کففروشفیلمهایخودونگهداشتنآثارشاندر
اکرانواکنشنشانداد.
به گــزارش ایلنا ،به دنبال افت محسوس فروش
فیلمهادرپایانتابستاندرمحافلسینماییشایع
شدهکهبرخیتهیهکنندگانبرایحفظفیلمشان
در جدول اکران و باال نگه داشتن کف فروش خود
اقدام به خرید بلیت سینمای سرگروه میکنند.
غالمرضافرجیبااشارهبهاینشایعهگفت«:کمتر
تهیهکنندهای این قدرت را دارد به گونهای بلیت
بخرد که کف فــروش را باال نگه دارد و حتی اگر
تهیهکنندهای این کار را بکند تاثیر چندانی در باال
رفتن کف فروش و حفظ فیلم در سرگروه ندارد».
سخنگوی شورای صنفی نمایش ادامه داد« :هر
هفته شورای صنفی نمایش کف فروش فیلمها را
درسرگروهسینماییبررسیمیکندامااینمسئله
فقطمختصبهیکسینمانیستوماچندسینمای
مختلف را از لحاظ فروش بررسی میکنیم .مثال
اگر برای فیلمی در یک سرگروه کف فروش 22
میلیون تومانی تعیین شده باشد این فیلم باید در
آنهفتهدرسینمایسرگروهبهفروش 22میلیون
تومانی رسیده باشد تا بتواند ادامه اکران بدهد».
وی افزود« :در مرحله دوم حتی اگر کف فروش در
سرگروهحفظشدهباشدمامیزانفروشسینمای
سرگروه با چند سینمای دیگر را مقایسه میکنیم
تا تخلفی رخ نداده باشد به طور مثال اگر سرگروه
فیلمی ،سینمای آزادی است و این سینما برای
آن فیلم کف فروش را حفظ کرده باشد باید چند
پردیس سینمایی دیگر فروششان نزدیک به این
سینما باشد یا اگر سینما آزادی در یک هفته دو
میلیون تومان فروخته نمیتواند فــروش همان
فیلم در پردیسهایی همچون کوروش یا مگامال
یازندگیهرکداممثال 300میلیونتومانباشد».
فرجیبااشارهبهاینکهدربررسیوضعیتفروش
فیلم ،تعداد سالنها و سئانسها نیز در نظر گرفته
و مطابقت داده میشود ،گفت« :با این مقایسه
اگر کف فروش فیلمی در سینمای سرگروهش
ناگهان افزایش پیدا کند ودر سینماهای دیگر
فروش بسیار کمتری رخ داده باشد قطعا تخلفی
صورت گرفته و به تهیهکننده و پخشکننده تذکر
داده میشود ».وی ادامــه داد« :به همین دلیل
برایباالنگهداشتنکففروشیکفیلمبهصورت
مصنوعی نه تنها بلیت سینمای سرگروه بلکه باید
بلیتچندسینمایدیگردرچندروزخریداریشود
کهچنینکاریازلحاظاقتصادی،عقالنینیست
وتهیهکنندگاننیزکمترقدرت چنینکاری دارند
و حتی اگر نیز رخ بدهد ما آن را بررسی و به عنوان
تخلفباآنبرخوردمیکنیم».

فــریــدون جیرانی از عصر یک
شنبه  21مهر به دلیل کسالت
در بیمارستان بستری شده و تا
چند روز آینده پس از بهبودی
کامل ،از بیمارستان مرخص
خواهد شد .اکنون حال عمومی او خوب است.
بهنوش طباطبایی از هشتم
آب ــا ن اجـــرای تئاتر موزیکال
«مری پاپینز» را به کارگردانی
احمد سلیمانی ،آغاز میکند.
او اکــنــون در کــنــار مــهــراوه
شریفینیا ،احسان کرمی و آرمین رحیمیان
مشغول تمرین است.

گفتوگوی خراسان با حمیدرضا عطایی بازیگر سریال «ترور خاموش»

چطور«سائب»سریال«مختارنامه»،مأمورامنیتیشد؟
مائده کاشیان  -حمیدرضا عطایی بازیگری اســت که اولین بار با سریال «مختارنامه»
به کارگردانی داوود میرباقری و در نقش مهمی مانند شخصیت «سائببن مالک» در
تلویزیون دیده و از آن پس نامش با این شخصیت در ذهن مخاطب ماندگار شد .او این
شبهابامجموعه«ترورخاموش»بهکارگردانیاحمدمعظمی،حضوریموفقرویآنتن
شبکه یک داشته است .در آستانه پایان سریال با این بازیگر که نقش یکی از مأموران
امنیتی به نام «مرتضی» را در این مجموعه ایفا میکند گفتوگو کردهایم.
بعد از مدتی دوری از تلویزیون،
وقتی فیلم نامه «ترور خاموش» را خواندید،
چه چیزی باعث شد بــازی در این سریال را
بپذیرید؟

من فیلم نامهها را نگاه میکنم و میبینم اگر
مفاهیمی مرتبط با قهرمان در دلش گنجانده
شده و جای کار داشته باشد که آن را بسازم،
روی آن فکر و کار میکنم« .ترور خاموش» این
خاصیت را داشت که در واقع من بتوانم این
قهرمان را در دل فضای نیروهای امنیتی پیدا
کنم .این گونه سینما مورد عالقه من است،
سینما که میگویم به مفهوم هر سه مدیوم تئاتر
و تلویزیون و سینماست .این ژانر در سینما
نمیتوانم بگویم نیست اما کم رنگ شده ،من
به عنوان بازیگر تالشم را میکنم که این ژانر
دوباره احیا شود.
شخصیت «مرتضی» بر اساس یک
مأمور امنیتی واقعی شکل گرفته است؟

کلیت داستان بر اساس پروندهای است که تا
به حال رسانهای نشده ،اما اگر خیلی بخواهیم
دقیق شویم که مثال «مرتضی» بر اساس فالن
شخصیتی که در فضای امنیتی هست کار
شده ،این طور نیست .نمونههایش هست و
مشاور ما آقــای مرتضی اصفهانی در بخش
تخصصی کــار ،اطالعات خیلی خوبی به ما

میرساندند اما این که بخواهیم دنبال یک
اسم یا شخصیت خاص بگردیم خیر.

پــس نــم ـیتــوان گفت مثال فالن
ویژگی «مرتضی» ،مــدل صحبت کــردن یا
رفــتــارش بر اســاس شخصیت فــان مامور
امنیتی است؟

نه من خودم نقشهایم را بر اساس پایه اصلی
و مغز داستان طراحی میکنم.

منظورتان از طراحی چیست؟ مثال
چه ویژگیهایی را دوست داشتید با توجه به
فضای داستان و کاراکتر به او اضافه کنید؟

احساساتی در این کاراکتر هست که من آن
احساسات وجودی را از جمله وطنپرستی یا
این که حس میکند در قبال جامعه خودش
مسئول است و باید برای جامعه کاری کند و
به سبب شغلی که دارد از آدمها مراقبت کند،
از دل فیلم نامه پیدا و آنها را بازی میکنم و
بعد بر اساس این طراحیهای درونی ،شکل
بیرونی به آن میدهم.
برایتان پیش آمــد کــه درخصوص
نقش «مرتضی» از نزدیک با ماموران امنیتی
مالقات کنید؟

آقـــای مرتضی اصفهانی مــا را راهنمایی
میکردند ،من هر سوالی که داشتم با ایشان
مطرح می کــردم و دایما پالن به پالن با وی
هماهنگ بودیم و پیش میرفتیم .در بخش
تخصصی کــار کــه باید اطالعاتی بــه دست
میآوردیم از ایشان کمک میگرفتیم.

چون در سریال «آسمان من» نقش

یک مامور امنیت پرواز را داشتید ،نگران
نبودید که نقش شخصیت یک مامور امنیتی
در «تــرور خــامــوش» باعث بشود تکراری
شوید؟

اصال .در سریال «آسمان من»« ،امین» یک
گارد امنیت پرواز بود که قهرمان بود .من در
فیلم نامه میگردم ،اگر رگ و ریشههایی از
قهرمان را داشته باشد من را جذب میکند.
«آسمان من» این را داشت و ماموران هواپیما را
وطن خود میدانستند .حاال این قهرمان آمده
در سازمان امنیت اطالعات فعالیت میکند،
چه بسا فردا ژورنالیست شود یا به شغل دیگری
بپردازد اما این الما نها و نشانهها را داشته
باشد ،کنشمند و فعال باشد و بتواند تصمیم
بگیرد .اگر به شخصیت «مرتضی» در «ترور
خاموش» نگاه کنید کامال متفاوت با «امین»
است .قهرمان است اما شخصیت عوض شده
و دیگر کلیشهای نیست.

گفته بــودیــد تصویر درســتــی از
ماموران امنیتی نشان داده نشده ،برای
نمایش این تصویر درست باید چه کرد؟

ایــن نیازمند تصمیمی از جانب مدیران
است که این گونه ژانــر را احیا کند و ادای
دینی باشد بــه سازما نهایی کــه بــه سبب
ذات شغلشان نباید دیده شوند اما هستند و
مراقبت میکنند و این احساس امنیت باید
به مــردم تزریق شــود .اتفاق خوبی که االن
افتاده تصمیمی است که مدیران سازمان
گرفتند .مدتها بود از جنس «ترور خاموش»
کاری ندیده بودیم و خیلی کم و به ندرت با
زاویه دیدهای دیگری .وقتی تصمیم گرفته
میشود ،حمایتهای مالی انجام و تزریق
مـیشــود ،هرچقدر که بها بدهیم و هزینه
کنیم کیفیت کار باالتر میرود .از همه زوایا
نگاه کنید ،نمیشود گفت فقط بازیگری،
نه کارگردانی؛ بازیگری ،طراحی صحنه و
گریم ،سفرهای خارج و داخل ،همه عوامل
بر یکدیگر تاثیر میگذارند.

از «تـــرور خــامــوش» کــه بگذریم،
چــطــور شــد داوود میرباقری ب ــرای نقش
«سائب» مختارنامه شما را انتخاب کرد؟

این سوال را باید آقای میرباقری جواب بدهند.
 15سال است که از آن فضا دور شــدهام اما
چیزی که خاطرم هست اشتیاقی بود که ایشان
در وجــود من دیــد ،چــون فــوقالــعــاده انسان
باهوشی است و این اشتیاق را دید .نقش من در
«مختارنامه» در 16سکانس خالصه شده بود و
در همان قسمتهای 11یا 12تمام میشد اما
ایناشتیاقباعثشدکهایشاندربینکاربرای
شخصیت«سائببنمالک»نوشتندونوشتندتا
به سرانجام رسید .صحنه شهادت بازی کردن
برای هر بازیگری مایه افتخار است ،هم از مقوله
بازیگری و هم از نظر معنوی.
شدید؟

چرا بعد از «مختارنامه» کم رنگ

بازیگران یا باید انتخاب بکنند یا انتخاب
بشوند .من انتخاب کردم ،پایش هم ایستادم
و مسئولیتش را پذیرفتم .من نقشهایم را
انتخاب میکنم ،بعد دیگر برایش جان و دل
میگذارم و واقعا با نقش زندگی میکنم .به
عالوه باید ببینیم در این ژانر که مورد عالقه
من هست چه تعداد در سینما و تلویزیون ما
بوده؟ آنقدرها زیاد نبوده .اگر حمید عطایی
پس از «مختارنامه» در کار تاریخی  -مذهبی
دیده میشد که آ نقدر که باید و شاید خوب
نبود ،همان رزومــه من هم خراب نمیشد؟
کار ما این است دیگر ،یا باید عشق و هنرت را
انتخاب کنی یا بروی سمت پول .باید صبور
باشی ،انتخاب کنی ،فاصله بگیری ،پر بشوی،
بخوانی ،تحقیق کنی و بعد بتوانی نقش
تازهای را کار کنی.
بـــرای بـــازی در ســریــال «سلمان
فارسی» به شما پیشنهاد شده؟

آقــای میرباقری همیشه لطف داشتند ،بله
صحبتهایی شــده امــا هــنــوز فعال چیزی
مشخص نیست.

محمد ن ــادری مجری مسابقه
اطالعات عمومی «بیکرایه»
شــــد .او در ایــــن مــســابــقــه،
رانــنــده تاکسی خــواهــد بــود.
شرکتکنندگانبهطورتصادفی
درخیابانانتخابمیشوندوتامقصد،بهسؤاالت
مجریپاسخمیدهند.
علی شــادمــان ب ــازی در فیلم
«مــردن در آب مطهر» ساخته
نــویــد مــحــمــودی را بــه پــایــان
رســـانـــده .ایـــن فیلم دربــــاره
مهاجرتچندجوانافغانستانی
است و ندا جبرائیلی ،سوگل خلیق و علیرضا آرا
بازیگران آن هستند.
ترالن پروانه در بهار و تابستان
امسال ،در فیلم سینمایی «تا
ابد» بازی کرده که در سکوت
خبری ساخته شــده اســت .او
احتما ًال فیلم «مصائب شیرین
 »۲را در پاییز ،روی پرده سینماها خواهد داشت.

خبر

فالحیپور:در«شهرزاد»فقط
دستمزد 3-2بازیگرباالبود
بازیگر سریال «شهرزاد» درباره دستمزد بازیگران
اینسریال،توضیحاتیارائهکرد.پرویزفالحیپور
در گفتوگو بــا ایسنا اظــهــار کــرد« :در سریال
«شهرزاد»  3-2نفر بودند که دستمزدشان باال
بود .بقیه همه دستمزدها معمولی بود .ضمن این
کهوقتیهمهچیزپنجبرابرمیشود،دستمزدهای
بازیگرانوعواملنمیتوانددرآنسطحبماند.این
دستمزدهای باال کمی هم به تورم و گرانیهای
 3-2سال اخیر برمیگردد ،ولی خب اگر این
مسائل از بین بــرود ،دستمزدها هم سرجایش
برمیگردد .وقتی من سالی یک یا دو کار میکنم،
باید پولی بگیرم که بتوانم سرتاسر سال را زندگی
کنموگرنههرپیشنهادیباشد،بایدبپذیرم».

