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اخبار

چهره ها و خبر ها

روبهرو میشنیدم .یعنی به نوعی منزه سر کار
میآمد که خیلی ارزشمند بود .فکر میکنم
تمام اینها پشتوانه کارش شده است.

مائده کاشیان

جزئیات نمایش فیلمهای فجر
در سینماهای مردمی
مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه سازمان سینمایی
از اختصاص  30درصــد ظرفیت سالنها به
تماشاگران جشنواره فجر خبر داد.
محمدرضا فرجی در گفت و گو با فارس درباره
نحوه نمایش فیلم های جشنواره سی و نهم فیلم
فجر در سینماهای مردمی گفت« :امسال با
توجه به شرایط کشور و بیماری کرونا تالش می
کنیم در سالن های سینما محیطی امن برای
مخاطبان جشنواره فیلم فجر فراهم آوریــم .به
همین دلیل سالن های بزرگ ،باکیفیت و مجهز
را به نمایش فیلم هــای جشنواره اختصاص
خواهیم داد ».وی درباره ظرفیت سالن در هر
سئانس نمایش فیلم گفت« :به منظور رعایت
پروتکل های بهداشتی تنها  ۳۰درصد ظرفیت
سالن نمایش در اختیار مخاطبان قرار می گیرد
و بقیه سالن خالی خواهد بود تا مخاطبان با
رعایت موازین بهداشتی در سالن جای بگیرند
و در آرامش و بدون نگرانی فیلم ها را به تماشا
بنشینند».
مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم
معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی
دربــاره ضدعفونی کــردن سالن هــای نمایش
گفت« :بــه منظور رعــایــت مــوازیــن بهداشتی
سئانس هــای نمایش را بــه گونه ای در نظر
می گیریم که بعد از هر سئانس ،سالن سینما
ضدعفونی شود و برای پذیرایی از تماشاگران در
سئانس بعد آماده باشد».
محمدرضا فرجی درباره فروش بلیت فیلم های
جشنواره فجر گفت« :بلیت فروشی فیلم های
جشنواره از طریق سامانه سمفا انجام می شود
و امسال به دلیل بیماری کرونا هیچ بلیتی در
اختیار گیشه سینماها قــرار نمی گیرد .همه
عالقه مندان خرید بلیت را از طریق سامانه سمفا
انجام دهند».

بازیکنت برانادرنقش
بوریسجانسون
بازیگر سرشناس سینما و تئاتر بریتانیا در نقش
بوریس جانسون نخست وزیر این کشور جلوی
دوربین میرود.
به گــزارش مهر ،در سریالی جدید از اسکای
تــیوی ،کنت برانا در نقش بوریس جانسون
ظاهر میشود تا جزئیاتی از پاسخهای کشور در
برابر بحران کرونا را به تصویر بکشد .این سریال
درام با عنوان «جزیره مقتدر» در پنج قسمت به
کارگردانی و نویسندگی مایکل وینترباتم چهره
کهنهکار و سازنده آثــاری چون «سفر» ساخته
میشود.
ساخت این پروژه نخستین بار در تابستان اعالم
شده بود اما اکنون با انتخاب شرکای پخش و
معرفی بازیگران جنبه عملیتری گرفته است
تا بتواند رویدادهای پیرامون بوریس جانسون
و دولت او را در مواجهه با موج اول پاندمی شکل
بدهد .خود جانسون اواخر مارس به دلیل ابتال
به کرونا بیش از یک هفته در بیمارستان بستری
شد و چند روز را هم در بخش مراقبتهای ویژه
(آ یسییو) گذراند .قرار است این سریال در
شبکه اسکای در پاییز  ۲۰۲۲به نمایش درآید.
گفته شده این سریال بر اساس مدارک دست
اول درباره اعضای دولت ،وزارت بهداشت ،گروه
مشاوران علمی موارد اورژانسی و بیمارستانها
در سراسر کشور ساخته می شود.

پــروانــه معصومی جــزو بازیگران گزید هکار
سینما و تلویزیون اســت و با وجــود سا لها
حضور در عرصه بازیگری ،کارنامه چندان
بلندباالیی نــدارد ،اما معموال انتخا بهای
خوبی داشته و با نقشهای مختلف در یاد
مخاطبان مانده است .سریال «امام علی(ع)»،
«مسافر ری» و «یوسف پیامبر(ع)» نیز آثار
تاریخی محبوب و ماندگار در کارنامه این
بازیگر هستند .این بازیگر پیش کسوت از
بیتوجهی به پیش کسوتان و امکاناتی که در
اختیار آنها گذاشته نمیشود گلهمند است.
درباره این گالیهها ،آثاری که در آنها بازی
کرده و آخرین فعالیتهای او ،گفتوگویی با
این بازیگر داشتیم که در ادامه میخوانید.
▪در یک سال گذشته به دلیل شیوع کرونا
کــار نمیکنید ،امــا پیش از ایــن هم کم کار
بودید ،علتش گزیده کاری شماست؟

بله ،اگر دقت کنید ،من خیلی کار نکردم.
 51سال است که دارم کار میکنم و در این
 51سال ،کمتر از  20سریال و  15فیلم بازی
کــردم .در زمــان شیوع کرونا پیشنهادهای
کار زیاد بوده ،فکر میکنم دلیلش این است
که پیش کسوتان و افــرادی که سنی از آنها
گــذشــتــه ،زودتـــر بــه کــرونــا مبتال میشوند
و میمیرند .احتماال فقط به همین دلیل
بــوده که ظرف  10ماه گذشته ،بیشتر از 8
یا  9سریال ،فیلم سینمایی و تلهفیلم به من
پیشنهاد شد.
▪یعنی قبال این طور نبود؟

نه اصــا ،هر از گاهی ممکن بــود یک نقش
کوچک و گذری وجود داشته باشد که بیایند
سراغ مان ،اما االن نقشهای اساسی پیشنهاد
میشود! نقش اصلی یا هرچه که میخواهد
باشد ،من جانم را پای یک اثر نمیگذارم .مگر
چقدر به من دستمزد میدهند؟ مگر من از
آنهایی هستم که میلیاردی میگیرند؟ عالوه
بر این ،در موسسه پیش کسوتان رفتار بسیار
زنند های با پیش کسوتان دارنــد ،امیدوارم
هیچ پیش کسوتی به اینها محتاج نباشد که
بخواهند به او کمکی بکنند .بنده  51سال
با خوش نامی کار کردم نه بدنامی .هروقت
هرجا گیر میکردند ،کسی را میخواستند
که بتواند گلیمش را از آب بیرون بکشد،
فوری میآمدند سراغ من ،حاال چه شده که
وقتی مریض میشوم میروم کارت بیمهام را
میدهم ،هزارجور بهانه میآورند و میگویند

▪به نظرتان چــرا امــروزه سریال تاریخی
ماندگار ،به ویژه در باره ائمه معصومین(ع)
کمتر ساخته میشود؟

بیاعتقادی .نه ایــن که بگویم خداپرست
نیستند ،نه ،آدم باید واقعا معتقد باشد کاری
که دارد انجام میدهد با ثمر است و اگر آن را
انجام دهد ،دردی از مردم دوا میکند .وقتی
اعتقادش این است که فقط باید پول دربیاورد،
کارهای دیگری انجام میدهد که پول خوبی
دربیاورد.
پیش کسوتان تازگی ها خیلی از این کارها
میکنند! مگر ما چه کارهایی میکنیم؟
باالخره وقتی آدم پا به سن میگذارد ،مریض
میشود .تا سال  98پرونده مرا زیر و رو کنند
ببینند من یک بار دکتر رفتم؟ چرا این قدر با
پیش کسوتان بد رفتار میکنید؟ شما باید به
کسانی که عمرشان را در این راه گذاشتند
افتخار کنید .مگر چه میکنید؟ ماهی 150
هزار تومان حقوق میدهید .وقتی این پول
به حساب من واریز میشود ،میبینم نوشته
حقوق  150هــزار تــومــان ،میگویم بانک
نمیگوید این بدبخت چه کاره است که ماهی
 150هــزار تومان حقوق میگیرد؟ 150
هــزار تــومــان حقوق میدهید ،گاهی مثال
تولد باشد  200یا  500تومان به حساب
میریزید .از آن طرف میگویند یک میلیارد و
خردهای برای صندوق هنر دادهاند ،کو؟ این
صندوق هنر کجاست؟ من الحمدهلل نیاز ندارم
و نمیخواهم ،بدهید به کسی که نیاز دارد
و اثاثش را در خیابان ریختند .پیش کسوت
یعنی کسی که عمرش را در این هنر گذاشته.
▪گاهی در آثار نمایشی هم به پیش کسوتان
توجهی نمیشود و نقشهای خوبی برای
آنها نوشته نمیشود.

بله ،او هم مجبور اســت بــرای کسب درآمــد
بعضی نقشها را بپذیرد ،وگرنه نقشی به او
میدهند که هرکسی در خیابان رد میشود،
بیاید بازی کند .سالها قبل ،پس از انقالب
سر فیلمی بودم ،برای نقش یک آبدارچی که
چای بیاورد ،دنبال کسی میگشتند .دیدم
آقایی را آوردند ،پرسیدم کیست؟ گفتند :در
خیابان او را پیدا کردیم و آوردیم! گفتم :من
بازی نمیکنم ،شما این قدر برای کار ما ارزش
قائل نیستید که میروید در خیابان دست

▪قــرار بــود نقش حضرت آســیــه(س) را در
سریال «حضرت موسی(ع)» بازی کنید.

کسی را میگیرید و میآورید .یعنی این قدر
کار ما بی ارزش است؟ چرا هیچ توجهی به
پیش کسوتان ندارید ،باید آنها را روی سرتان
بگذارید .بروید دنبال همان چشمسبزها و
موبورها و کسانی که هر روز یک شکلی هستند
و مدام آبرو و حیثیتتان را میبرند.

بله ،آقای شورجه همیشه مدتها قبل از این
که کسالت پیدا کنند ،میگفتند دوره میان
سالی و کهن سالی حضرت آسیه را باید تو بازی
کنی ،گفتم چشم .فعال که خوشبختانه آقای
حاتمیکیا کارگردان سریال هستند و من
افتخار میکنم اگر با ایشان کار کنم.

▪آخرین بار با سریال «شرایط خــاص» در
تلویزیون دیده شدید که کمدی بود ،اما در
این سالها کمتر پیش آمده که کمدی بازی
کنید ،آیا انتخاب خودتان بوده است؟

▪با آقــای حاتمیکیا صحبتی دربــاره این
موضوع مطرح شده است؟

نقش آن مادر شهید را خیلی دوست داشتم.
این سریال در ژانر کمدی مورد خاصی بود.
این طور نبود که من بخندانم ،یک زن جدی
بــود کــه دنــبــال فــرزنــد شهیدش میگشت.
چون خیلی به شهدا و خانواده شهدا احترام
مــیگــذارم ،ایــن س ــوژه را دوس ــت داشــتــم.
صحنههای پایانی سریال خیلی زیبا بود ،اما
متاسفانه همه را حذف کردند.
▪با توجه به سابقه بازی شما در آثار تاریخی
ماندگار ،جذابیت این آثار برای شما چیست؟

هــرکــدام از ایــن آثــار جایگاه خــاص خودش
را برای من دارد و نقشهایی را که در آ نها
بازی کردم ،دوست داشتم .مثال در «یوسف
پیامبر(ع)» از قدرتمندی و پایدار بودن «بانو
تیه» خوشم میآمد.
▪مردم سریال «یوسف پیامبر(ع)» را خیلی
دوست دارنــد ،به نظرتان راز ماندگاری آن
چیست؟

راز ماندگاری این سریال بستگیاش به قرآن
است و دوم این که مرحوم سلحشور خیلی
به کــار اهمیت مــیداد .من ساعت  6گریم
مـیشــدم ،صــدای تــاوت قــرآن او را از اتاق

نه هنوز چون فعال دارند فیلم نامه را بازنویسی
میکنند .آقای حاتمیکیا اگر الزم باشد ،از
من دعوت میکنند ،اگر هم الزم نباشد که
دعوت نمیکنند.
▪نــظــرتــان دربـــــاره ســاخــتــههــای آقـــای
حاتمیکیا چیست؟

من کارهای ایشان به خصوص فیلم آخرشان
«خروج» را دوست دارم .قرار بود در این فیلم
بازی کنم و همه کارها هم انجام شد ،اما وقتی
به شمال آمدم دیدم هوا خیلی گرم شده و باید
در شرایط سختی فیلم برداری کنند ،با مدیر
تولید کار تماس گرفتم ،عذرخواهی کردم و
گفتم میترسم در نیمه کار بیمار شوم ،در آن
صورت دیگر فیلم میخوابد .من خودم این جا
در شمال تراکتور سوار میشدم و همه کارهای
باغ را با تراکتور انجام م ـیدادم .نمیتوانم
بگویم ،اما آقای حاتمیکیا در قبال این که
من گفتم نمیتوانم بــازی کنم کــار زیبایی
کردند که کمتر کارگردانی ممکن است این
شعور را داشته باشد ،به همین دلیل است که
میگویم یک آدم بسیار بافرهنگ ،باشعور و با
منش انسانی است .اگر از من دعوت کردند
میپذیرم ،اگر دیدند مناسب نیستم که هیچ،
بسیار آدم شایستهای هستند و من سر تعظیم
در مقابل شان فرود میآورم.

مجید مجیدی در گفتوگو با
مجله سینمایی ِ
«د َرپ» درباره
تاثیر فیلم «خورشید» بر درک
مــردم از مسئله کــودکــان کار
گفته اســت کــه بــه تاثیر هنر
بر جامعه ایمان دارد و فیلمش تاثیری را که
میخواسته ،داشته است.
نیکی کریمی در مستند «بوی
خــون» درب ــاره پذیرفتن بازی
در «آقـــــازاده» گفته اســت که
پیچیدگیهایشخصیت«تینا»
برایش جــذاب بــوده .او صحنه
قتل راضیه را نیز سختترین سکانسی دانسته
که در این سریال بازی کرده است.
ســــارا بــهــرامــی از امــشــب با
بازپخش سریال «پــروانــه» اثر
جلیل سامان ،در شبکه آیفیلم
حــضــور خــواهــد داشــــت .ایــن
مجموعه محصول ســال ،91
هرشب ساعت  20پخش میشود و حامد کمیلی
هم در آن بازی کرده است.
احــســان علیخانی تــا پــایــان
سال ،مسابقه «عصر جدید» را
روی آنتن خواهد داشت .قرار
بــوده اولین قسمت از مرحله
نیمهنهایی مسابقه دیشب
پخش شود و مرحله فینال آن نیز اسفندماه پخش
خواهد شد.
کــــــارن هــمــایــونــفــر آهــنــگ
ســازی سریال ِ
«دادســتــان» به
کارگردانی مسعود د هنمکی
را برعهده گرفته و این روزها
مشغول ساخت موسیقی این
سریال استِ .
«دادستان» پس از پایان «باخانمان»
از شبکه سه روی آنتن میرود.
شهرام مکری جایزه بهترین
فیلم نامه جشنواره داکــا در
بنگالدش را برای فیلم «جنایت
بیدقت» دریافت کرده است.
او و دیگر نویسنده فیلم نسیم
احمدپور ،به صــورت مجازی در اختتامیه این
جشنواره شرکت کردند.
هــنــگــامــه قــاضــیــانــی بــا فیلم
«ســـــازهـــــای نـــــاکـــــوک» بــه
کارگردانی علی حضرتی ،به
نمایش خانگی آمده است .این
فیلم اواخــر مهرماه به صورت
آنالین اکران شد و غزل شاکری و حامد کمیلی
نیز در آن بازی کردهاند.
سیدجواد هاشمی در ویدئوی
عـــذرخـــواهـــی بـــــرای تبلیغ
حاشیهسازش گفته است که به
دلیل سابقه بازی در فیلمهای
ارزش ــی ،نباید چنین تبلیغی
انجام مــیداده و به توصیه یکی از دوستانش
چیزهایی در تبلیغ گفته که با اعتقاداتش مغایرت
داشته است.
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