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تلویزیون

چهره ها و خبر ها

جزئیات تازه از سریال
آیتا ...طالقانی
نویسنده سریال «ابوذر زمان» با اشاره به پیشینه
سریالهایی با موضوع مبارزه با استعمار بیان
کرد که این سریال هم چنین فضایی دارد و تالش
میکند تصویری متفاوت از آیتا ...طالقانی ارائه
کند.
به گــزارش مهر ،حامد قربانی درب ــاره وضعیت
نگارش اینسریال بیان کرد« :تاکنون ۲۶قسمت
از فیلمنامه سریال به معاونت امــور استانهای
صداوسیماتحویلشدهاستکهبهزندگیآیتا...
طالقانی و بررسی دورههـــای ســاواک ،رؤســای
ساواک و تشکیل نهضت آزادی و انشعاب از جبهه
ملی میپردازد ».وی با بیان این که موضوع مبارزه
با استعمار در سریالهای تلویزیونی با «دلیران
تنگستان» شروع شده است،تصریح کرد« :بعد
از انقالب به سریالهایی چون «هزاردستان» و
«کوچک جنگلی» رسید و این اواخر با «سرزمین
کهن» و حتی «بانوی ســردار» و سریالهای این
چنینیادامهیافتوحاال«ابوذرزمان»همازهمین
موضوع استفاده کرده است ».این نویسنده اضافه
کرد« :در زمان انقالب هم اصل بر مبارزه صرف با
شاهنبودهاستبلکهاصلاینمبارزهباصهیونیسم
واستکباربودکهشاههممهرهایازآنهابود».

پخش «بلندترین صدا» از فردا
مجموعه هفت قسمتی «بلندترین صدا» محصول
 ۲۰۱۹آمریکا ،برای اولین بار روی آنتن شبکه
چهارسیمامیرود.
به گــزارش صبا« ،بلندترین صــدا» نــام سریالی
بیوگرافیواجتماعیاستکهتوسطتاممککارتی
والکسمتکالفساختهشدهاستودرآنراسلکرو
بههنرنماییمیپردازد.اینسریالداستانزندگی
بنیان گذار فاکس نیوز یعنی راجر ایلز را به تصویر
میکشد و بیشتر به روایت بخشهای مهم زندگی
او و اتفاقات و مشکالتی که در دوران کاریاش رخ
دادهاستمیپردازد.اینمجموعهبراساسکتاب
«بلندترینصدادراتاق»()۲۰۱۴اثرگابریلشرمن
ساختهشدهاست.
راسل کرو ،ست مکفارلن ،سیهنا میلر ،سایمن
مکبرنی ،آنابل والیس ،الکسا پاالدینو و نائومی
واتسازجملهبازیگراناینسریالهستند.
دوبله این سریال به مدیریت منوچهر زندهدل در
واحــد دوبــاژ سازمان صداوسیما انجام شده و
نصرا ...مدقالچی ،ناصر ممدوح ،پرویز ربیعی،
فریبا رمضانپور ،خسرو شمشیرگران ،میرطاهر
مظلومی ،زهره شکوفنده و علی همت مومیوند از
گویندگاناینسریالهستند.
سریال «بلندترین صدا» به کوشش واحد تامین
برنامهشبکهچهارسیمااز ۷آبانهرشب ۳۰دقیقه
بامدادپخشودرساعت ۱۸بازپخشمیشود.

▪به نظر شما چرا این روزها کمتر سریالهای
محبوب و پرمخاطبی مانند «مرگ تدریجی
یک رویا» و امثال آن ساخته میشود؟ به علت
کوچ کارگردانهای باسابقه به سینما و نمایش
خانگی؟

مائده کاشیان

مـــائـــده طــهــمــاســبــی ایـــن روزهـــــا ســریــال
خاطر هانگیز «مــرگ تدریجی یک رویــا» به
کــارگــردانــی فــریــدون جیرانی را از شبکه
آ یفیلم روی آنتن دارد و از  10آبــا ن نیز با
فصل سوم «از سرنوشت» در شبکه دو دیده
خواهد شد.
سریال «برف آهسته میبارد» به کارگردانی
پوریا آذربایجانی نیز از جدیدترین آثاری است
که این بازیگر در آن ایفای نقش کرده است .او
در این مجموعه پس از سالها بار دیگر در یک
سریال تلویزیونی با همسرش فرهاد آئیش
همبازی شده است.
به بهانه بازپخش سریال «مــرگ تدریجی
یک رویا» و در آستانه پخش «از سرنوشت »3
گفتوگویی با این بازیگر داشتهایم که در ادامه
میخوانید.
▪با توجه به این که «برف آهسته میبارد»
حـــدود  250قسمت اســـت ،بــه نظرتان
میتواند مورد استقبال مخاطب قرار بگیرد؟

قبال سریال  110قسمتی «کیمیا» را هم
داشتیم ،تهیهکنند های که جرئت میکند
 110قسمت سریال بسازد ،جرئت میکند
 110قسمت را هم به سمت  250قسمت
ببرد .اگــر آن سریال موفق بــوده اســت این
مجموعه هم قطعا موفق خواهد بود.
▪تجربه همبازی شدن با همسرتان فرهاد
آئیش در این سریال چطور بود؟

فکر میکنم  17یا  18سال پیش بود که در
سریالی نقش یک زوج را ایفا کردیم ،در این
سریال هم پس از سالها نقش زن و شوهر را
بازی کردیم ،تجربه بسیار خوبی بود و خیلی
بهمان خوش گذشت.
▪ایــن همکاری باعث نمیشود روی کار
یکدیگر تمرکز و یکدیگر را نقد کنید؟

نه ،توجه ما بیشتر به سمت کارگردان است و
منتظر واکنش کارگردان میشویم نه یکدیگر.

▪بعضی از همکارا نتان معتقدند بازیگر
بودن یک زوج باعث میشود زندگی شان
تحت تاثیر قــرار بگیرد ،باتوجه به این که
شما و آقای آئیش سابقه زیادی در سینما و
تلویزیون دارید نظر شما چیست؟

نه ما مشکلی نداریم.

▪سریال «از سرنوشت  »3را هم در نوبت
پخش دارید.

بله ،چقدر حیف که این فصل با فاصله زیاد از
فصل قبلی حدود یک سال بعد پخش میشود،
اما خوشحالم چون آن سریال هم تجربه ای
بسیار خوب و کار جذابی برای من بود.
▪از همان ابتدا چه چیزی باعث شد بازی در
این سریال را بپذیرید؟

چندین عامل برای قبول یک نقش وجود دارد،
اول فیلمنامه بعد کارگردان ،تهیهکننده و
عوامل کار خیلی مهم هستند .آقای تحویلیان
تهیهکننده خوش نامی هستند ،من را دعوت
بــه کــار کــردنــد ،فیلمنامه ایــن ســه فصل را
خواندم و برایم جالب بود که دو کارگردان آن
را میسازند .نقش هم برایم شیرین و جذاب
بود ،همراه شدن «خاله پوری» با این دو بچه
«هاشم» و «سهراب» تا آینده ،کار را جذاب
میکند.
▪عــدهای از افــراد معتقد بودند بازی دارا
حیایی در سریال «از سرنوشت» شباهت
زیادی به بازی امین حیایی دارد ،نظر شما
چیست؟

به هر حال ژن است دیگر ،اگر به ژن اعتقاد
داشته باشید ،ژن پدر حتما در پسر خواهد
بود .در بازی نه ،ولی اصوال دارا از پدر ژنش را
گرفته ،اگرچه که تفاو تهای زیادی با امین
حیایی دارد ،اما در حرف زدن و رفتارش ژن
امین را دارد و پسر بسیار باشعور ،بافرهنگ و
نازنینی است.

▪دربــاره معیارهای انتخاب نقش صحبت
کردید ،معیار کوتاه یا بلند بودن نقش چقدر
برایتان مهم است؟

ِ
خـــود نــقــش مــوضــوع مــه ـمتــری اســـت .من
نقشهای کوتاه زیادی بازی کردم ،یک نقش
کوتاه و خاص برای من خیلی بهتر از یک نقش
خنثی اما طوالنی است.
▪سریال «مرگ تدریجی یک رویا» در زمان
خودش پربیننده بود و امروز که بازپخش آن
روی آنتن است ،باز هم دیده میشود.

بله ،آیفیلم کال سریالهای قدیمی را نشان
میدهد و «مرگ تدریجی یک رویا» را هم مانند
بسیاری از سریالها چندین بار پخش کرده
است .طبیعتا وقتی این سریال در زمان خودش
همراه مخاطب بود ،امروز هم مخاطب پای آن
مینشیند و تماشا میکند .البته که سریال
«مرگ تدریجی یک رویا» بسیار خوشساخت،
جذاب و پرهیجان بود ،اما برای من به عنوان
مخاطبخیلیسیاهوسفیدبود،یعنیآدمهای
بد و آدمهــای خوب فاصله زیــادی از یکدیگر
داشتند و این از نظر من مورد انتقاد بود.
▪تجربه همکاری با آقای فریدون جیرانی در
این سریال چطور بود؟

فوقالعاده بود .پیش از این مجموعه با ایشان
کار کرده بودم ،در فیلم «پــارکوی» نقش یک
خانم ناشنوا به نام «آفاق مشرقی» را بازی کرده
بــودم .آقــای جیرانی یکی از کارگردانهای
خوشاخالق ،خوشخنده و با آرامش هستند
که من افتخار میکنم با ایشان کار کردم.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

فکر میکنم بحث اصلی ،مسئله اقتصادی
است .من هم تجربه داشتم سریالی کار کردم
که پولم را پرداخت نکردند! صداوسیما در
پرداخت قسط تعلل میکند و پول نمیدهد.
بایدبسیارگزیدهکار،باتهیهکنندههایخاصی
کــار کنیم که مطمئن باشیم حقالزحمه ما
داده میشود ،چون صداوسیما درخصوص
پــرداخــت هیچ مسئولیتی قبول نمیکند و
همیشه تهیهکنندهها از این موضوع در عذاب
هستند .برای بازیگری که مدتها کار میکند،
امااقساطحقوقشعقبمیافتدومعموالقسط
آخر داده نمیشود ،تجربه بسیار بدی میشود.
غیر از ایــن که شبکه نمایش خانگی فضای
بازتری دارد ،یکی از دالیلی که کارگردانها به
سوی نمایش خانگی سوق یافته اند ،این است
که سرمایهگذار دارد و قــراردادهــای بهتری
نوشته میشود.
▪چرا در سالهای اخیر حضور کمرنگی در
سینما داشتید؟

سینما در هر دورهای به دلیل گیشه ،روی تعداد
به خصوصی از بازیگران مانور میدهد و این
اصالموردانتقادهمنیست،چونسینماهمین
طور است .از  30سال قبل تا امروز هر دوره یک
سری بازیگر بولد شدند ،چون گیشه داشتند.
طبیعتا در میان سالی پیشنهادهای کمتری
وجودداردومااصوالسناریویدرستوحسابی
برای افراد میان سال نداریم و در عالم سینما
بیشتر جوانمحور هستیم .چــون معضالت
اجتماعی ما امروز جوانمحور است ،طبیعتا
فیلمهاییکهساختهمیشودهمرویبازیگران
جوان مانور میدهد .برای ما بازیگران میان
سالنقشهایکلیدیدرستوحسابینوشته
نمیشودوبرایزناننقشهایدمدستیمادر،
مادربزرگ ،همسایه ،خاله و امثال اینها نوشته
میشود .من سعی میکنم هر از گاهی فقط
یکی از پیشنهادهای اینچنینی را بازی کنم،
چون از این روتین و کلیشه این نقشها بیزارم.
بنابراینپیشنهادهایسینماییخیلیجذابیت
نــدارد و اگر هم داشته باشد برای بازیگرانی
است که در صدر جدول فروش گیشه هستند
که به نظرم کامال قابل قبول است و مورد انتقاد
نیست ،چون سینما صنعت است و باید پول
دربیاورد ،به همین دلیل به این ُبعد اقتصادی
توجه زیادی میکند.
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محمدحسین لطیفی نیمه
آبـــان تــصــویــربــرداری سریال
«سنجرخان» را آغاز میکند.
داســــتــــان ســـریـــال دربـــــاره
فداکاریهای این قهرمان ملی
ُکرد است که با میرزا کوچک خان همدوره بوده
است.
عــلــیــرضــا خــمــســه آخـــر هفته
بــه عــنــوان مهمان در برنامه
«چهل تیکه» دیــده میشود و
خاطراتش را مرور میکند .این
برنامه پنج شنبه و جمعهشب
ساعت  23از شبکه نسیم روی آنتن میرود.
مــســعــود رایــــگــــان بـــه جمع
بــازیــگــران ســریــال «گیسو»
ساخته منوچهر هادی اضافه
شده است .او در فصل اول این
مجموعه هم حضور داشــت و
نقش شخصیت «یونس شکیبا» را بازی کرده بود.
شبنم قلیخانی به زودی برای
بــازی در اولین فیلم ابراهیم
شفیعی بــا ن ــام «حـــرف آخــر»
جلوی دوربین خواهد رفت.
او فیلم «شبانههای ورونیکا»
ساخته مهدی صاحبی را هم آماده اکران دارد.
حسن معجونی این هفته با فیلم
«آبادانیازده»60بهکارگردانی
مهرداد خوشبخت در سینمای
آنالین حضور خواهد داشت.
او ایــن روزهــا فیلم «بیحسی
موضعی» را در سینمای آنالین دارد.
پژمان بازغی بازی در سریال
«بیگانهای با من است» ساخته
آرش مــعــیــریــان را بــه پــایــان
رسانده است .سریال «افرا» به
کارگردانی بهرنگ توفیقی نیز
جدیدترین سریالی است که بازغی در آن بازی
کرده است.
شهرام مکری با فیلم «جنایت
بیدقت» در جشنواره توکیو
فیلمکسحضورخواهدداشت.
مکری روز یک شنبه در جلسه
پرسش و پاسخ که به صورت
مجازی برگزار میشود حضور می یابد.
زیباکرمعلیبافیلمکوتاه«تهاتر»
در جشنواره فیلم کوتاه تهران
حضور خواهد داشت .این فیلم
اولین تجربه کرمعلی در زمینه
کارگردانی است و سارا بهرامی
و علیرضا ثانیفر از بازیگران آن هستند.

