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ادامه «مکث» بعد از رمضان
پخش برنامه تلویزیونی «مکث» پس از ماه مبارک
رمضان ،دو روز در هفته ادامه خواهد یافت.
به گزارش فارس ،مجموعه برنامه «مکث» در ماه
مبارک رمضان هر روز از شبکه  2سیما پخش
میشد .قصه آد مهــای مختلفی در این برنامه
روایت شد و توانست مخاطبان بسیاری را هم به
خودجذبکند.حاالشبکه 2سیماتصمیمگرفته
است ،پس از ماه مبارک رمضان نیز پخش این
برنامه را ادامه بدهد .فصل دوم برنامه گفت وگو
محور و اجتماعی «مکث» از این پس روزهای پنج
شنبهوجمعهازشبکه 2سیماودرساعت٢٢:٣٠
بعد از اخبار پخش خواهد شد.
ســری جدید برنامه «مــکــث» همچون برنامه
مناسبتی که در ماه مبارک رمضان پخش شد،
با نگاه ویژه به کرونا سراغ قصههای اجتماعی
میرود ،قصههای آدمها و موقعیتهایی که قبل
و بعد از کرونا حال و روزشان عوض شده است.

سینمای جهان

مائده کاشــیان  -مجموعــه «وضعیت
ســفید» ســاخته حمیــد نعمــتا ...کــه
زندگی مــردم در روزگار جنگ تحمیلی
را به تصویر میکشد ،یکی از سریالهای
خاطرهانگیز تلویزیون است .فضاسازی
خوب و باورپذیر ســریال باعث شــد این
مجموعــه مــورد اســتقبال مخاطبــان
قرار بگیــرد و جزو ســریالهای ماندگار
تلویزیوندرذهنتماشاگرانثبتشود.
بازپخش این مجموعه که اولین بار ســال
 90روی آنتن رفت ،این شــبها از شبکه
افق در حال پخش اســت ،به همین بهانه
با عبــاس غزالــی بازیگر نقــش محبوب
«بهــروز» در ایــن ســریال ،گفتوگویی
داشتهایمکهدرادامهمیخوانید.
▪بهنظرشماچرا«وضعیتسفید»بسیارپرطرفدارشد؟

علتش نگاه درست کارگردان به آن دوره است و استفاده دقیق از
نوستالژیهای آن موقع که برای مردم ما که آن روزها را پشت سر
گذاشتند حس همذاتپنداری به وجود مـیآورد .همه خودشان
را در قصه میبینند ،یعنی اینقدر برای مردم ملموس است که اگر
نگاهیبهآلبومخانوادگیشانبیندازند،انگارکه«وضعیتسفید»
را میبینند ،مثال میگویند داییام این طور بود ،این را ما داشتیم یا
عمویم اینطور لباس میپوشید .همه اینها و البته نظارت داشتن
درستحمیدنعمتا...کهازبرجستهترینکارگردانهایسینمای
ماهستندومنافتخارهمکاریباایشانراداشتم.

▪گاهی به نظر میرسد ارزش واقعی سریال ،با گذشت زمان و
بازپخششدنمعلومشد.

زمان خودش هم خیلی دیده شد و مورد استقبال قرار گرفت .به
تازگیاینراازچندنفرشنیدمکهدربازپخشهابیشتردیدهشداما
من این احساس را ندارم یا دقت نکردم ،چون متاسفانه هیچ وقت
موفقنشدمبازپخشهایشراببینم.

▪ازایفاینقشکاراکتر«بهروز»خاطرهجالبیدرذهنتانهست؟

تارانتینو «شبکه اجتماعی» را
برگزید
کوئنتین تارانتینو فیلم «شبکه اجتماعی» را به
عنوان بهترین فیلم دهه  ۲۰۱۰انتخاب کرد.
به گزارش مهر ،این در حالی است که تارانتینو ماه
ژانویه گفته بود ،به نظرش «دانکرک» کریستوفر
نوالن دومین فیلم برتر دهه  ۲۰۱۰است .وی
در پادکستی بــدون این که از بهترین فیلم نام
ببرد ،این نظر را مطرح کرد و حرف او هوادارانش
را به این فکر انداخت که از نظر وی چه فیلمی
میتواند بهترین فیلم دهه باشد؟ در هر حال
کــارگــردان «قصه عامهپسند» حــاال نظرش را
درباره بهترین فیلم دهه اعالم کرده و در مصاحبه
با مجله «پریمیر» گفته است که درام فیس بوکی
«شبکه اجتماعی» میتواند تمامی رقبا را پشت
سر بگذارد .وی از آرون سورکین نویسنده فیلم
نامه نیز به عنوان «بهترین دیالوگنویس فعال»
یاد کرده است .تارانتینو گفته است«« :شبکه
اجتماعی» شماره یک است چون بهترین است،
همین! همه رقبا را شکست میدهد».
به این ترتیب از نظر تارانتینو «شبکه اجتماعی»
اولین و «دانکرک» دومین فیلم برتر دهه ۲۰۱۰
هستند .معلوم نیست که وی بخواهد فهرست
منتخب اش از بهترین فیلمهای دهه  ۲۰۱۰را
اعالم کند.

دنباله«سونیکخارپشت»تأییدشد
به دنبال موفقیت «سونیک خارپشت» در گیشه
و نمایش خانگی ،مسئوالن کمپانیهای سگا
و پارامونت از توافق بــرای ساخت ادامــه این
الیواکشن خبر دادند.
به گزارش صبا ،استودیوی فیلم سازی پارامونت
و کمپانی سگا از ساخت یک دنباله بر الیواکشن
خانوادگی «سونیک خارپشت» خبر دادند .این
پــروژه جدید ،تیم سازنده فیلم اصلی را دوباره
گرد هم جمع خواهد کرد و جف فاولر را مجدد
در مقام کــارگــردان خود خواهد داشــت .فیلم
نامه دنباله جدید «سونیک خارپشت» به قلم پت
کیسی و جاش میلر خواهد بــود .این پــروژه در
مراحل اولیه خود به سر میبرد و هنوز تصمیمی
برای زمان بستن تیم بازیگران و آغاز تولید گرفته
نشده است.
الیــو اکشن ماجراجویانه و کمدی «سونیک
خارپشت» ،اقتباسی سینمایی از یک بازی
ویدئویی محبوب به همین نام است.

سکانسی داشتیم که قاچاقچیها «بهروز» را کتک زده بودند و از
وضعیتی که داشت ناالن و درمانده بود .برگشته بود باغ و هیچ کس
نبود ،باید سیگار به لب و داغان میافتاد داخل آب .در این سکانس
باید مدت طوالنی نفسم را زیر آب حبس میکردم ،طراحی دوربین
این طور بود که باید میکشید عقب ،یک قورباغه بیرون لب استخر
و یک قورباغه هم در دست یکی از بچههای صحنه بود که مانند من
میرفت داخل آب .جایی که دوربین به لحظه قورباغه میرسید،
یکیبهاواشارهمیکردکهباسوزنتهگردآرامبهقورباغهدردستش
بزندتاجهشکندبیایدکنارجفتش.بعدکهقورباغهمیآمدبیرون،
یکی آرام با چوب به من میزد که از آب بیرون بیایم .دوربین هم باید
همزمانازرویقورباغه،فوکوسمیکردرویمن،یعنیقورباغهتار
میشدوفوکوسرویمنبود.یادمهستکهدرزمستاناینسکانس
را باالی  60برداشت فیلم برداری کردیم و من به آستانه یخ زدن
رسیدم.هرسریاشتباهاتسرقورباغهبودکهمدامجاهایمختلف
قرارمیگرفتوکارگرداندوستداشتدقیقبیایدسرجایش!
▪باایناوصافهمکاریباآقاینعمتا...چطوربود؟

ایشانبهشدتششدانگهستند.بهلحظهلحظهقصه،زبانسینما،
کارگردانیوبازیگریاشرافداشتندوتوانستندبازیگرانرادرست
و دقیق سرجای خود قرار بدهند .طوری با بازیگر کودک و مسن
صحبت میکردند که هردو کامال متوجه میشدند که باید چطور
بازی کنند .این مدیریت در کارگردانی بسیار مهم است .همکاری
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چهره ها و خبر ها

عباس غزالی در گفتوگو با خراسان مطرح کرد

رازماندگاری« وضعیتسفیـد»
و ناکامی«سربـاز»

پژمان جمشیدی را تنها به عنوان فوتبالیست میپذیرم
باایشانفراموششدنینیستومیتواندآرزویهربازیگریباشد.

▪چراآقاینعمتا...وخیلیازکارگردانهایباسابقهازتلویزیون
فاصلهگرفتهاند؟

شایدبهایندلیلاستکهتلویزیونطاقتکارهاییرانداردکهخیلی
طول بکشد .ساخت «وضعیت سفید» حدود دو سال طول کشید.
همان زمان هم میآمدند و به پروژه فشار میآوردند که چرا اینقدر
طول میکشد ،تمامش کنید .سه ماه آخر کار دو گروه مجزا شده
بودیمکهبتوانیمکارراتمامکنیم.آقاینعمتا...مجبورشدبخشی
ازکاررابهآقایمقدمدوستبسپاردکهتصویربرداریکند.منچنین
جمالتیراازمسئوالنشنیدهامکهاگرفالنکارگردانبوداالن4-3
تاکارساختهوپخشهمشدهبود!
▪آقای مقدمدوست این روزها سریال «سرباز» را روی آنتن دارد.
فکر میکنید چرا این سریال مانند «وضعیت سفید» با اقبال
مواجهنشد؟

این سریال در دو نوبت به من پیشنهاد شد .من در تلهفیلم «به صرف
شربتوشیرینی»بهکارگردانیآقایهادیمقدمدوستبازیکرده
بودم،روحیاتشانرامیشناسم،اماچوندرگیرسریال«مینو»بودم،
نپذیرفتمودرنوبتبعدکهبهمنزنگزدندگفتممنتظرماینسریال
پخششودوفعالتمایلندارم.احساسمیکردمممکناستایناثر
آنطورکهبایدوشاید،پربینندهنشود.بااحترامبهآقایمقدمدوست
عزیز،یکمقدارتجربهشاننسبتبهکارهاییکهدرقالبکارگردانی
انجام میدهند ،کمتر است .یعنی در فیلم نامهنویسی خیلی تبحر
دارند ،اما در کارگردانی شاید نیاز بود که در کنار آقای نعمتا...
باشند .یکی ،دو قسمت از «سرباز» را دیدم ،چون با این دوستان کار
کردم،میفهممپیامقصه،پیامبزرگیاست.برایمنبهعنوانیک
کتابیارمانکهآنرابخوانمواینپیامخوبرادریافتکنموباسلیقه
ذهنیخودمآنرارنگآمیزیکنم،خیلیجذاباست،امابهنظرمدر
زبانتصویرکافینیست.فکرمیکنمسریالازایننظرضربهخورده،
بیشتر انرژی روی قصه و فیلم نامه گذاشته شده و با نریشنهایی که
گذاشته اند شبیه رادیو است ،یعنی من چشمانم را ببندم و گوش
کنم ،چیزی را از دست نمیدهم .نظر من است که شاید غلط باشد
امابیشترشبیهیکاثررادیوییاستتاکارتصویریوسریال.فراموش
نکنیم همه ما داریم تجربه میکنیم ،مطمئنا آقای مقدمدوست هم
قصدشانایننبودهوفکرمیکردندشایداینکارویژهازآبدربیاید،
اماحاالکهبااستقبالخوبیروبهرونشده ،نمیشودبگوییماثرپوچ
است نه ،واقعا نکات مثبت فراوانی در بطن قصه است و نگاه ویژهای
بهزندگیداردامادرزبانسینماوتصویریکمقداریضعفدارد.اگر
آناتفاقمیافتادچهبساکهمثل«وضعیتسفید»ماندگارمیشد.

▪سریالهایماهرمضانامسالرا دیدید؟

روز اول ماه رمضان که هنوز تصویربرداری سریالمان شروع نشده
بود ،هر سه سریال را دیدم .کارهای آقای جلیل سامان همیشه از
یکاستانداردیبرخورداربودهوحالوهوایدهه 60راداشته.این
نسبتبهکارهایقبلیشانفازشیرینیداردوبازیگرهایخوبیهم
دارد .کار را که داشتم میدیدم احساسم این بود که نسبت به دیگر
کارهادرماهرمضانبرتریداردامابازهمآنانتظاریراکهمخاطب
ازسریالهایرمضاندارد،برآوردهنکرد.
▪نظرتاندربارهبازیپژمانجمشیدیدراینسریالچیست؟

یک قسمت را دیدم و نمیتوانم نظر بدهم .به هرحال ایشان در
سینمایامروزجایگاهدارند،قطعامخاطبدارندوخیلیهادوست
شاندارند،امامنهمچنانایشانرابهعنوانفوتبالیستمیپذیرم،
نه بازیگر .همیشه نظرم دربــاره کسانی که از حرفه دیگری وارد
بازیگری میشوند این است که اگر بازیگران درس خوانده و پیش
کسوتان این حرفه جایگاهشان محفوظ است و در حال فعالیت
هستند،هیچایرادینداردامابازیگرپیشکسوتمانناراحتاست
وبهدلیلاینکهبهاوکارنمیدهند،درخانهغصهمیخورد،تاآنجا
کهیکیازآنهادریکبرنامهتلویزیونیدرددلوگریهکندتایکعده
یادشانبیفتدودوبارهبهشانکاربدهند.تازهخیلیهاهمانبرنامه
و تریبون را هم ندارند .در این شرایط خیلی دردناک است که مثال
فالن خواننده یا فوتبالیست ،بازیگر شود .به نظر من در این دنیای
هنرداردیکمقدارنامردیصورتمیگیرد.مابازیگراندرخشان
مرد داریــم که میان سال هستند ،اما فراموش شده و در خانه
نشستهاند و منتظر یک تلفن برای کار هستند ،بعد موهای بازیگر
جوانراسفیدمیکنندونقشپیرمردیامیانسالرابازیمیکند!
یا یک دختر جوان را پیر میکنند و نقش مادر را بازی میکند! من
دربارهاینماجرابحثونقددارم،وگرنهدراینکههرکسبیایدجای
خودشراداردوجایدیگریرانمیگیرد،شکینیست.
▪نظرتاندربارهبازیگرانیکهمجریمیشوند،چیست؟

تفاوتی ندارد .در حوزه اجرا هم مجریانی داریم که از این اتفاق
دلخور میشوند و میپرسند مگر ما نیستیم؟ فکر میکنند با این
کار میتوانند مخاطب بیشتری جذب کنند اما بیشتر باید به این
فکر کنند که آیا مخاطب با بطن برنامه ارتباط برقرار میکند؟ من
خودم با این که در نوجوانی اجرا کردم اما در این سالها پیشنهاد
اجرا را نپذیرفتم .مثال برای اجرای برنامه «وقتشه» با من تماس
گرفتند،امانپذیرفتم.بهتراستاگرقرارباشدایناتفاقهمبیفتد
برنامهتخصصیباشد،بهعنوانمثالمنرابرایبرنامهایمرتبط
با سینما دعوت کنند.

علی مصفا هفته جاری با فیلم
«ســال دوم دانشکده مــن» اثر
رســول صدرعاملی به نمایش
خانگی مـیآیــد .ایــن فیلم در
جــشــنــواره فــجــر سیوهفتم
حضور موفقی نداشت و در اکران عمومی حدود
 920میلیون فروخت.
ســروش صحت در فیلم «مجوز
خــروج» به کارگردانی کیارش
اســـدیزاده بــازی خواهد کرد.
عالوه بر او ،چند بازیگر جدید نیز
مانندرضاکیانیان،کاظمسیاحی
ونادرفالحبهجمعبازیگراناینفیلماضافهشدهاند.
مهناز افشار به زودی با فیلم
جدیدی به نام «گیلدا» ساخته
کــیــوان علیمحمدی و امید
بنکدار ،در سینمای آنالین
حضور خواهد داشت .او اکنون
فیلم «مهمانخانه ماه نو» را به صورت آنالین در
حال نمایش دارد.
ژالــه صامتی به زودی با فیلم
«شـــب اول هــجــده سالگی»
ســاخــتــه حــامــد تــهــرانــی در
سینمای آنالین دیده میشود.
تهیهکننده ایــن فیلم علیرضا
شجاعنوری است و بهنوش بختیاری هم در آن
بازی کرده است.
مصطفی کیایی درب ــاره علت
فــص ـلبــنــدی کــــردن ســریــال
«همگناه» نوشته است که در
قسمت  13که دوشنبه منتشر
مــیشــود ،ســه م ــاه گــذشــتــه و
داستان وارد فاز جدیدی میشود.
نادر سلیمانی جایگزین مهران
غفوریان شده و اجــرای سری
جدید برنامه «اعجوبهها» را
برعهده گرفته اســت .قسمت
اول از سری جدید این برنامه که
با تغییراتی همراه بوده ،چهارشنبهشب از شبکه
 3پخش شد.
بهناز جعفری به جمع بازیگران
سریال کمدی «کوسه» کاری
از عــلــی عــطــشــانــی اضــافــه
ش ــده اســـت .او در ای ــن فیلم
بــا بــازیــگــرانــی مــانــنــد مــهــران
احمدی ،مهدی هاشمی ،سیما تیرانداز و ریحانه
پارسا همبازی خواهد شد.

