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بازی در «پرگار» تجربه بدی بود

اعالم شرط بازگشایی سینماها
بر اساس اعالم رئیس جمهور ،سالنهای سینما
و کنسرتها با شرط ظرفیت  ۵۰درصد از اول
تیرماه میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.
به گزارش مهر ،حسن روحانی صبح دیروز در
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا بهصورت گذرا و
کوتاه به ارائه توضیحاتی درباره بازگشایی برخی
از اماکن عمومی پرداخت که سالنهای سینما
و کنسرت را هم شامل میشد .روحانی در این
جلسه بیان کرد« :سینماها و کنسرتها به شرط
حضور  ۵۰درصد ظرفیت سالنها و رعایت کامل
پروتکلها میتوانند از ابتدای تیرماه فعالیت
خود را آغاز کنند».
رئیس جمهور در حالی این شرط را مطرح کرده
اســت که صنوف مرتبط با سینما و موسیقی
بهطور کامل دربــاره هماهنگی در ایــن حوزه
اظهار بیاطالعی میکنند و جالب این که در
این سخنان اشار های به بالتکلیفی سالنهای
تئاتر هم نشده است.
روز سوم اسفند سال  ۹۸وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی طی اطالعیهای و با توجه به توصیههای
اکید بهداشتی و ضرورت پیشگیری مناسب از
خطر ابتال به بیماری کرونا ،کلیه برنامههای
هنری و سینمایی در سراسر کشور را «تعطیل»
اعالم کرد .این تعطیلی تا امــروز ادامــه داشته
است.

سینمای جهان

آمازون پرایم سریالی با عنوان «رئیس» با موضوع
معامالت کثیف فوتبال را منتشر کرد.
بــه گ ــزارش ف ــارس ،آمـــازون بــا نگاهی هجوی
سریالی درب ــاره معامالت پشتپرده فوتبال
آمریکای جنوبی در دوران «خولیو گروندونا»
نایب رئیس فیفا در دوره «سپ بالتر» و رئیس
فدراسیون فوتبال آرژانتین ساخته و آمــاده
نمایش کرده است .گروندونا چهر های بسیار
قدرتمند و پرنفوذ در آرژانتین و به «پدرخوانده»
معروف بود .او توانست بیش از سه دهه بر فوتبال
این کشور حکمفرمایی کند .او در سال ۲۰۱۴
درگذشت.
ســریــال هشت قسمتی آمـــازون از روز جمعه
منتشر شده که در آن به معامالت پشتپرده و
کثیف فوتبال میپردازد .این سریال که محصول
مشترک آرژانــتــیــن و شیلی اســت ،همچنین
زندگی واقعی و ظهور و افول سرخیو جیدو رئیس
فدراسیون فوتبال شیلی را روایت میکند .در
دوره ریاست سرخیو ،شیلی برنده مسابقات
کوپا آمریکا شد.

شــهــاب حــســیــنــی در اولــیــن
فعالیت سینمایی خود در سال
 ،99به زودی بــرای بــازی در
فیلم «بیهمهچیز» اثر محسن
قرایی جلوی دوربین میرود.
او اواخر سال گذشته در فیلم «طالخون» ساخته
ابراهیم شیبانی بازی کرد.
امــیــر جعفری احتماال هفته
آینده با فیلم «سراسر شب» به
کارگردانی فــرزاد موتمن ،در
سینمای آنالین دیده خواهد
شــد .ایــن فیلم قــرار اســت در
قالب طرح سینما ماشین هم به نمایش در بیاید.

مائده کاشیان  -تیما پوررحمانی که با سریال
«آسمان همیشه ابری نیست» محصول سال
 89شناخته مـیشــود ،ایــن شبها سریال
«پــرگــار» ساخته شــهــرام شا هحسینی و به
تهیهکنندگی پــدرش امیر پوررحمانی را از
شبکه یک روی آنتن دارد و با کاراکتر «فرزانه»
در این مجموعه دیــده میشود .او در رشته
سینما و ادبیات نمایشی تحصیل کرده است
و عالوه بر بازی در تئاتر ،در زمینه گویندگی
هم فعالیت میکند .با این بازیگر درباره تجربه
بــازی در سریال «پــرگــار» و تجربه همکاری
با پــدرش در مقام تهیهکننده ،گفتوگویی
داشتیم که در ادامه میخوانید.
▪اولین تجربه شما در بازیگری سریال
«آسمان همیشه ابری نیست» بود؟

اولین تجربهام سریال «خاله ســارا» بود که
حــدود پنج یا شش سالم بود که در آن بازی
کــردم ،در واقــع آخرین کــار تصویری که از
من پخش شد سریال «آسمان همیشه ابری
نیست» بود .چون بیشتر در زمینه تئاتر فعالیت
میکنم ،زیاد فیلم یا سریال بازی نمیکنم.

▪پــس در طـــول ایـــن س ــاله ــا ،خــودتــان
خواستید که در سینما و تلویزیون ،حضور
کمرنگی داشته باشید؟

فساد فیفا در سریال آمازون

چهره ها و خبر ها

بله ،انتخاب خودم بوده که کمکار باشم ،خیلی
نمیتوانم با مدیوم تصویر ارتباط برقرار کنم،
تئاتر همیشه حــال بهتری به من میدهد.
حــدود  15ســال اســت که در تئاتر فعالیت
میکنم.
▪پس شما به وجود مافیا در سینما اعتقادی
ندارید؟

سالیان سال ،ظلمی که به من شده این بوده
که چون پدرم در این حرفه هستند ،همیشه
فکر میکردند که من به خاطر پدرم است که
کار میکنم ،به همین دلیل تئاتر را انتخاب
کــردم تا کامال از این فضا دور شــوم .مافیا تا
حدی ،نمیگویم کامل و مطلق ،وجود دارد
اما به تازگی کارگردانهایی پیدا شدهاند که از

استعدادهای جدید استفاده میکنند ،سمت
بازیگران تئاتری رفتهاند و از هنر آنها استفاده
میکنند .واقعا مطلق نمیتوانم بگویم مثل
خیلی سال قبل فقط مافیا وجود دارد ،اوضاع
خیلی بهتر شده است.

بودم و من را انتخاب کردند .پدرم گفت من
کارهای نیستم ،همان طور که وقتی در طول
کــار یک ســری اتفاقات افتاد ،من با ایشان
کمترین صحبتی درباره کار نمیکردم ،انگار
نه انگار که ایشان تهیهکننده و من بازیگر
سریال هستم.

▪پس با این اوصاف از نتیجه نهایی بازی در
سریال «پرگار» راضی نیستید؟

میتوانیم بگوییم این تصور هم درست است
و هم غلط .بسیاری از افــراد چنین نظری
دارند اما وقتی وارد میدان میشوند ،کامال
خالی و تهی هستند و این بیانصافی است.
چون همه ما خیلی راحت قضاوت میکنیم
اما وقتی در جایگاه قرار میگیریم ،همه چیز
عوض میشود .من نمیگویم که بازیگر خوبی
هستم ،اما حداقل میتوانم بگویم تا حدی
تواناییاش را دارم و وقتی روی صحنه تئاتر
هستم ،میتوانم آن قدر خــودم را به چالش
بکشم کــه بــا مخاطب ارتــبــاط بــرقــرار کنم.
استعداد و هنر باید در وجــود بازیگر باشد،
نمیتوانیم بگوییم همهاش مافیا و پارتی است.

سریال فیلم نامه و پرداخت خوبی داشــت و
شخصیت «فرزانه» هم کاراکتر خوبی بود اما
متاسفانه فیلم نامه تغییر کرده ،بخش زیادی از
کاراکتر حذف شده و خروجی سریال که االن
میبینیم ،آن چیزی نیست که من کار کردم.
بنابراین خودم تا به حال دو یا سه قسمت از
سریال را دیدهام و اصال دلم نمیخواهد کار
را ببینم.

▪گفته میشد «پرگار» فصل دوم «آسمان
همیشه ابری نیست» است ،در صورتی که
قصه و شخصیتها ارتباطی به آن سریال
ندارند.

▪مــمــکــن اســــت ایــــن تـــصـــور در ذهــن
عالقهمندان به بازیگری به وجــود بیاید
که بازیگرانی مانند شما مسیر هموارتری
برای ورود به عرصه بازیگری دارند و بهتر
میتوانند تواناییشان را نشان بدهند.

▪پــدر شما به عنوان تهیهکننده سریال
«پرگار» چقدر در حضور شما در این مجموعه
نقش داشت؟

همان طور که در سریال «آسمان همیشه ابری
نیست» نقش کمی داشتند ،در این سریال هم
نقش بسیار کمی داشتند .من در مجموعه
«آســمــان هــمــیــشــه »...دستیار کــارگــردان
بــودم ،میگفتم نمیخواهید بازیگر نقش
«مهتاب» را انتخاب کنید و کارگردان سریال
آقــای عــالـمزاده میگفتند اجــازه بده خودم
معرفیاش میکنم .دو روز مانده بود به آغاز
تصویربرداری سریال که گفتند میخواهم این
نقش را تو بازی کنی .درباره سریال «پرگار» هم
آقای شاهحسینی من را در تئاتر دیده بودند ،از
قبل میشناختند ،بنابراین جزو گزینههایشان

▪با توجه به صحبتهایتان دربــاره دوری
خودخواسته از سینما و تلویزیون ،چه شد
که تصمیم گرفتید در سریال «پرگار» بازی
کنید؟

▪تغییرات به دلیل ممیزی بود؟

نــه خــط قــرمــزی وج ــود نــداشــتــه ،یــک سری
سلیقهها ،ناگهان از جانب یک آدم یا تعدادی از
افراد در کار اعمال میشود و شاید بعضی جاها
برمیگردد به همان مافیایی که میفرمایید.
اتفاقا ایــن ظلمها در حق منی که افــراد از
بیرون نگاه میکنند و میگویند فالنی پدرش
تهیهکننده است هم اتفاق میافتد .من هر روز
که میرفتم سر فیلم برداری ،ناگهان میدیدم
فالن سکانسم حذف شده است!
▪چقدر کارگردان را در این اتفاق مقصر
میدانید؟

 99.5درصد!

▪سعی نکردید از حضور پدرتان به عنوان
تهیهکننده سریال برای جلوگیری از این
اتفاقات استفاده کنید؟

هــمــان طــور کــه گفتم اصــا هیچ صحبتی
نمیکردم ،مخصوصا به خاطر این که آن نگاه
از روی من برداشته شود ناچار بودم سکوت
کنم ،در صورتی که هرکس دیگری جای من

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

بود میگفت حق طبیعی من است ،هم پدرم
اســت هم تهیهکننده ،میتوانم حداقل از
عوامل کار یا از نقشم که حذف شده شکایت
کنم ،اما من این کار را نکردم.
اصال ،تجربه بسیار بدی بود .هرچقدر از تجربه
بازی در سریال «آسمان همیشه ابری نیست»
راضی بودم و حال خوبی برای من داشت این
کار نه .البته با عواملی مانند خانم گلچین،
خانم کوثری و آقای بابک کریمی کار کردم که
برایم لذتبخش و باعث افتخار بود .هرچقدر
با این افراد کار کنی ،بیشتر میتوانی رفتار
حرفهای را یاد بگیری.

تقریبا میتوانیم بگوییم فصل دوم آن سریال
بود اما تغییراتی در فیلم نامه اتفاق افتاد .تنها
پل ارتباطی که میتوانیم بگوییم بین این دو
سریال وجود دارد ،مدرسه و خانواده است.
قرار بود فصل دوم آن سریال باشد اما نشد.
▪وضعیت سریا لسازی در تلویزیون را
چطور میبینید ،چرا سریالها مانند گذشته
پرطرفدار نیستند؟

شاید انتخاب آدمهای اشتباه از ریشه ،مانند
نویسنده ،کارگردان و تهیهکننده به سمت یک
سریال اشتباه میرود.
▪م ــن ــظ ــورت ــان از آدمهـــــــای اشــتــبــاه،
کارگردانهای تازهکار است؟

نه اتفاقا ارتباطی به کمسابقه بودن ندارد،
کــارگــردانهــایــی داریـــم کــه شاید اولــیــن یا
دومین کارشان باشد اما آن قدر فو قالعاده
کار میکنند که آدم لذت میبرد .آد مهــای
اشتباه افرادی هستند که تمام شدهاند ،دیگر
چیزی برای ارائه ندارند و برای مخاطب ارزش
قائل نیستند.

احسان علیخانی ضبط مرحله
مــقــدمــاتــی «عــصــر جــدیــد» را
بــه پــایــان رســانــده و بــه زودی
بــه هــمــراه عــوامــل بــرنــامــه و
شرکتکنند هها ،بــرای ضبط
مرحله دوم آماده میشود .پخش هفت قسمت از
مرحله مقدماتی باقی مانده است.
حسین محجوب ایــن روزهــا
مشغول بازی در سریال تاریخی
«جشن سربرون» به کارگردانی
مجتبی راعـــی اســـت .او در
سریال تاریخی دیگری یعنی
«الــف ویــژه» نیز بــازی کــرده ،اما تولید آن فعال
متوقف مانده است.
صابر ابر با اشاره به تجربه سخت
بــازی در سریال «قورباغه» به
عــنــوان اولــیــن حــضــور در یک
ســـریـــال ،از هــومــن ســیــدی
تمجید کــرده و نوشته او یکی
از کاملترین کارگردانهایی بوده که سینما را
کنارش تجربه کرده است.
مائده طهماسبی قرار بوده از
دیشب با سریال «ساموبندری»
ساخته ابــراهــیــم فـــروزش به
تلویزیون بیاید .ایــن سریال
سال  97ساخته شده است و
حسن پورشیرازی ،مهدی فقیه و علی اوسیوند
از بازیگران آن هستند.
کریم قربانی که به علت سکته
قلبی در بیمارستان بستری
شده بود ،تحت عمل جراحی
ق ــرار گرفته و از بیمارستان
مرخص شده است .این بازیگر
در روزهای گذشته سریال «بچه مهندس  »3را
روی آنتن داشت.
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صادرات «همگناه» به عراق
اولــیــن ســریــال ساختهشده تــوســط مصطفی
کیایی ،با صادرات فرهنگی به کردستان عراق
در مهم ترین شبکه تلویزیونی این کشور نیز به
نمایش درخواهد آمد.
به گــزارش روابــط عمومی فیلیمو« ،همگناه»
با بازی بازیگران مهمی چون پرویز پرستویی،
هدیه تهرانی ،محسن کیایی و حبیب رضایی
با روایت داستانی پررمزو راز از خانواده بزرگ
صبوری ،در بهمن سال  ۹۸با سرمایه گذاری
دو سرویس ویاودی فیلیمو و نماوا وارد شبکه
نمایش خانگی و پخش آنالین در این پلتفرمها
شــد .رونــد صعودی استقبال از ایــن سریال و
همچنین روند پرکشش روایت داستان خانواده
صبوری ،رفتهرفته این سریال را به یکی از مهم
ترین سریالهای چند سال اخیر شبکه نمایش
خانگی تبدیل کرد.
هماکنون و با گذشت  ۱۳قسمت از این سریال،
توجه شبکههای تلویزیونی مهم بینالمللی نیز
به همگناه جلب شده و در مهم ترین این اتفاقها
شبکه کرد ست میزبان پخش «همگناه» خواهد
بود.
این صادرات فرهنگی درحالی اتفاق میافتد
که این مجموعه ،پس از سریال «شهرزاد» دومین
سریال ایــرانــی با کیفیت جهانی اســت که به
سرمایهگذاری پلتفر مهای و یاودی قابلیت
رقابت با تولیدات خارجی و پخش در شبکههای
بینالمللی را پیدا کرده است .این شبکه که از
سال  ۲۰۰۰میالدی در کردستان عراق فعالیت
خود را آغاز کرده است ،هزاران بیننده کردزبان
از سراسر جهان دارد.

