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سینمای جهان

چهره ها و خبر ها
رویا تیموریان امشب در برنامه
«هــمــرفــیــق» حــضــور خــواهــد
داشــت و با شهاب حسینی به
گفتوگو خواهد نشست .این
بیست و دومین قسمت از این
برنامه است که امشب ساعت  ،21از پلتفرم نماوا
منتشر میشود.

چرا ترتیب جوایز اسکار
تغییر کرد؟
استیون ســودربــرگ فــاش کــرد به دلیل آن که
احتمال می دادنــد جایزه به چادویک بوزمن
فقید برسد ،آخرین جایزه را به بهترین بازیگر مرد
اختصاص دادند.
به گزارش صبا ،استیون سودربرگ یکی از تهیه
کنندگان مراسم اسکار سال  ۲۰۲۱در واکنش
به تغییر ترتیب جوایز (آخرین جایزه به جای
بهترین فیلم به بهترین بازیگر مرد اهــدا شد)
گفت« :ما فکر می کردیم این تغییرات ممکن
است سرگرم کننده باشد ،به ویژه اگر مردم نمی
دانستند چه کسی باال می آید ».این کارگردان
برنده جایزه اسکار افزود« :می دانستیم چادویک
بوزمن (بازیگر فقید فیلم «بلک باتم ما رینی») در
میان نامزدها قرار دارد و احساس ما این بود که
او برنده می شود و بیوه اش برای دریافت جایزه
باال می آید و از طرف چادویک بوزمن صحبت
می کند و پس از آن مراسم پایان می یابد و چیزی
باقی نمی ماند».
همان گونه که بینندگان مراسم اسکار ۲۰۲۱
اطالع دارند جایزه آخر رویداد اسکار به آنتونی
هاپکینز رسید و در نبود این بازیگر در سالن،
مراسم خاتمه یافت .ایــن اتفاق واکنش های
منفی از ســوی بسیاری را بــه هــمــراه داشــت،
سردبیر ورایتی شروع مراسم را غنی و پایان آن را
تصمیمی اشتباه خواند.

سینمای ایران

اختصاص سالنهای روباز
به جشنواره جهانی فجر
دبیر سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر،
از اختصاص سالنهای روباز برای نمایش آثار
این رویداد سینمایی خبر داد.
به گزارش خبرآنالین ،محمدمهدی عسگرپور
بــا حضور در برنامه «چــاپ اول» شبکه خبر،
درباره برگزاری این رویداد سینمایی در شرایط
کرونایی ،توضیحاتی داد .او با اشاره به برگزاری
این جشنواره در تاریخ  ۵تا  ۱۲خرداد امسال،
گفت« :بــه دلیل شرایط کرونایی در کشور،
بــســیــاری از بــخـشهــای دوره  ۳۸جشنواره
جهانی ،به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
البته در صــورت قرمز نبودن شرایط کرونا و
بهتر شدن اوضاع ،فیلمها را به صورت محدود
و حضوری نمایش خواهیم داد .همچنین در
صــورت بــاز بــودن سینماها در ایــام جشنواره،
فیلمهای ایــن روی ــداد بــرای مخاطبان با یک
سوم ظرفیت سینماها هم اکران خواهد شد».
عسگرپور مــژده داد« :امــســال در اتفاقی نو،
چند سینمای روباز هم خواهیم داشت و اکران
فیلمهای جشنواره جهانی فجر در آنها صورت
خواهد گرفت».
این سینماگر درباره حضور فیلمهای ایرانی در
جشنواره گفت« :اینکه برخی فیلمهای داخلی
به جشنواره ملی فیلم فجر راه نیافتند ،اما در
جشنواره جهانی حضور دارند ،نشانه کم کیفیت
بودن آنها نیست ،بلکه به این دلیل است که در
همه جهان ،رویکرد جشنوارههای جهانی و ملی
متفاوت است؛ جشنوار ههای ملی ،رویکردی
فراگیرانهتر و عامتر دارند و جشنوارههای جهانی
معمو ًال فیلمهای خاصتر را نمایش میدهند».
سیوهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر ،از
 ۵تا  ۱۲خرداد  ۱۴۰۰به دبیری محمدمهدی
عسگرپور ،نویسنده ،کارگردان و تهیهکننده
سینما در تهران برگزار میشود.

▪تبحرتان در بازی به پیشینه تئاتری تان
بازمی گردد؟

مریم ضیغمی

سیاوس چراغی پور را قدیمی های تئاتر با بازی
های خوبش خیلی خوب به یاد دارنــد ،البته
با «من ترانه پانزده سال دارم» و اولین نقش
آفرینی اش روی پرده سینما رفت ،بینندگان
هم او را با بازی خوبش در «باغچه مینو»« ،حلقه
سبز»« ،لیسانسه ها»« ،سالهای دور از خانه»،
«از یادها رفته»« ،نردبام آسمان» و «سفر سبز»
به یاد دارنــد .به بهانه بــازی در سریال «بچه
مهندس  ،»4بــا ایــن هنرمند کرمانشاهی
همکالم شدیم.
▪همزمان با پخش «بچه مهندس» مشغول
انجام چه کاری هستید؟

در فصل دوم سریال «روزگار جوانی» مشغول
بــازی هستم و نقش پــدر «مسعود» یکی از
جوانان قصه را بازی می کنم« .روزگار جوانی»
در زمان پخش خود مخاطبان زیادی داشت و
آقای توسلی کارگردان موفق و آگاهی است.
فکر کنم حال و هوای فصل اول برای مردم
زنده شده است ،هر چند به جز بیوک میرزایی،
بازیگران آن فصل در این سری حضور ندارند
ولــی فضا و شیرینی موقعیت مثل گذشته
است .ان شاء ا ...به انــدازه فصل قبل برای
بینندگان جذاب باشد.
▪شنیده ام همچنان تصویربرداری سریال
به شکل فشرده ادامه دارد؟

همین طــور اســت .هر ســال ما در تلویزیون
مشکل تعجیل را داریم .در «بچه مهندس» به
شکل  2شیفت کار می کردیم ،گاهی اوقات
بازیگران در جلوی دوربین و بچه های پشت
دوربین از خستگی چرت می زدند! چرا برنامه
ریزی درستی در تلویزیون صورت نمی گیرد،
در صورتی که مدیران اتاق فکر پرطمطراقی
دارند و برای همین حقوق می گیرند .گویی
ما بی خــودی داریــم حرص می خوریم! باید
عطایش را به لقایش ببخشیم و این مسئله هیچ
زمانی درست شدنی نیست.

معتقدم تئاتر پایه بازیگری است .وحی منزل
نیست که بگویم همه بازیگران باید از تئاتر
شروع کنند ،خیر ،اما بی شک بازیگران تئاتر
در عرصه سینما و تلویزیون بسیار موفق تر
هستند چون اندوخته هایی با خود می آورند
که کمک شان می کند حضور موثری در قصه
داشته باشند .از سویی به هر حال هر کسی به
خودش اجازه نمی دهد به این رشته تخصصی
بیاید ،یعنی این که این گونه نیست که آدم ها
به خاطر چشم و ابرو وارد این عرصه شوند و
دانش ،سواد و تجربه خیلی مهم است.
▪البته شما نخستین قدم های تان را درست
برداشتید و با فیلم «من ترانه پانزده سال
دارم» وارد سینما شدید .این انتخاب چگونه
صورت گرفت؟

همیشه گفته ام که گام به گام و پله به پله جلو
آمدم و به توانایی خودم متکی بودم ،از انتخاب
ها و گام به گام پیش رفتن خودم راضی هستم.
بازیگر تئاتر بودم و طبیعت ًا کارگردان هایی به
منظور انتخاب بازیگران برای تماشای تئاتر
می آمدند و بازیگران مد نظرشان را انتخاب
می کردند و این گونه من هم برای بازی در «من
ترانه پانزده سال دارم» توسط حبیب رضایی
انتخاب شدم.
▪بعد از بــازی در سریال «باغچه مینو» با
نقش آفرینی در کاراکتر محبوب «امیری»
در سریال «لیسانسه ها» دیده شدید .دلیل
دیده شدن این سریال و نقش چه بود؟

همیشه یک اتفاق به تنهایی رخ نمی دهد .به
نظرم مجموعه ای از عوامل سبب ماندگاری
یک شخصیت یا اثر می شود ،دلیل موفقیت
«لیسانسه ها» فیلم نامه و کارگردانی خوب
سروش صحت و انتخاب درست بازیگران بود.
▪برای این که درگیر کلیشه نشوید چه کار
کرده اید؟

هر بازیگری عالقه دارد بازی در نقش های
مختلف و چالش های جدید را تجربه کند.

گاهی اوقات مردم وقتی از تو شخصیتی را می
بینند و دوستش دارند ،عالقه دارند همواره تو
را در قالب همان شخصیت ببینند اما واقعیت
این است که از نقطه نظر هنری بازیگر باید
بتواند هر کاراکتری را بر اساس موقعیت و
شرایط خود بسنجد و تحلیل کند .اگر او نگاه
تحلیل گرانه به شخصیت و قصه داشته باشد
هیچ وقت اتفاق تکراری نخواهد افتاد ،برای
من هم این گونه است و هر کاری که پیشنهاد
داده می شود سعی می کنم با تحلیل متفاوت
تر از دیگران آن را ببینم و وجــوه دیگری از
شخصیت را بازی کنم که تازگی داشته باشد و
همین سبب متفاوت شدن می شود .معتقدم
راز ماندگاری در بازیگری همین اســت که
بازیگران سیر منحنی باال و پایین را بتوانند
در انتخاب شخصیت های شان داشته باشند.
این انتخاب در سینما بیشتر است و امکانات
بیشتری در آن وجود دارد ،ولی در تلویزیون
خیر .در سینما تماشاچی انتخاب می کند که
فیلمی را ببیند یا سی دی فیلم را بخرد و در
خانه ببیند.
▪این روزها تلویزیون رقیبی همچون شبکه
نمایش خانگی دارد که به شکل انبوه سریال
تولید می کند .شما هم در  2سریال شبکه
نمایش خانگی بــازی کــرده ایــد .آیــا موافق
این همه تولید برای شبکه نمایش خانگی
هستید؟

موافق باشم یا نباشم با این شرایط پیش می
رونــد و کنترل و مهار آن در دست من و شما
نیست.
در یک سال و اندی اخیر کرونا تاثیر خود را
بر همه چیز از جمله تئاتر و سینما گذاشته
و طبیعت ًا سریال سازها باید تعطیل کنند و
اگر قرار است تعطیل نشود ،موج باید سمت
دیگری برود و فع ً
ال این سمتی که در کشور
رقم خورده شبکه نمایش خانگی است که به
تازگی تعداد تولیداتش زیاد شده است .فکر
می کنم سال آینده روزانه تعداد زیادی سریال
در شبکه نمایش خانگی توزیع شود .با توجه به
آماری که دارم می دانم خیلی از سینماگران
و فیلم سازان به سمت شبکه نمایش خانگی

بازیهای سرد و تکراری در«سیاوش»
میالد کیمرام و ترالن پروانه در رسیال جدید خود در منایش خانگی ،بازیهای خوبی نداشتهاند
مائده کاشیان

یکیازسریالهایپلتفرمنماوا،مجموعه«سیاوش»
ساختهسروشمحمدزادهاستکهآرامآرامبهپایان
راه نزدیک میشود .این مجموعه که تنها چهار
قسمتتاپایانآنباقیمانده،طیسههفتهگذشته
سریال «گیسو» را جا گذاشته و پربینندهترین
محصولاینپلتفرمبودهاست.امابرخالفمجید
صالحی که با ایفای نقشی متفاوت ،در این سریال
حضورموفقیداشته،میالدکیمراموترالنپروانه
دو ستاره محبوب «سیاوش» ،بازی خوبی در این
سریالنداشتهاندوموفقنشدندرضایتمخاطبان
را جلب کنند.میالد کیمرام در سریال «سیاوش»
نقش یک پسر جنوب شهر را بازی کرده که مسیر
خالف را در پیش نگرفته ،قهرمان کشتی است و
از قماش اراذل و اوباش نیست .بازی این بازیگر
در مجموعه «سیاوش» شباهت زیادی به بازی او
نبارهمنقشجوانی
درسریال«ممنوعه»داردوای 
عاشق ،مغرور ،غیرتی ،سرسخت و البته عصبی و

جدی را بازی کرده است .بازی میالد کیمرام در
اینسریالهمراهیبرانگیزنیستودربسیاریاز
سکانسها اغراقشده و تصنعی جلوه میکند .او
در تمام طول سریال ،چهره سنگی و جدی دارد
که برای مخاطب باورپذیر نیست .کیمرام تالش
میکند در هنگام دیالوگ گفتن نیز ،لحن سرد و
جدی داشته باشد ،اما دیالوگهایش را نامفهوم
به زبان مـیآورد و گاهی به دلیل سرعت زیاد در
گفتن دیالوگ یا نصفه و نیمه ادا کردن کلمات،
مخاطببهسختیمتوجهدیالوگهایشمیشود.
بــازی او همچنین شباهتهایی به بــازیاش در
«ممنوعه»دارد.نکتهعجیبآنکه،میالدکیمرام

در«سیاوش»بهعنوانبازیگرداننیزحضورداشته
است.ترالنپروانهدرکودکیواردعرصهبازیگری
شدوتابهحالدرفیلموسریالهایمختلفیبازی
کرده،اماهنوزنتوانستهبانقشمهموبازیخوب،
جایگاهش را به عنوان یک بازیگر بااستعداد و
حرفهایتثبیتکند.سریال«سیاوش»جدیدترین
اثر این بازیگر است که به واسطه آن هم نتوانسته
برایخودشموفقیتیدستوپاکند.ترالنپروانه
نقش شخصیتی به نام «مارال» را بازی میکند که
عالقهایدیرینهبه«سیاوش»دارد،امامدامازسمت
او پس زده میشود .پروانه در نقش این کاراکتر به
عنوان دختری حساس و عاشق ،بازی بسیار سرد
وبیاحساسیداردوبالحن،چهرهوچشمانخود
حس خاصی به مخاطب منتقل نمیکند .بازی او
در لحظاتی که احساساتش مانند غم یا عصبانیت
بهاوجمیرسدنیزتصنعیاستوباورپذیرنیست.

رفته اند و اکنون سیاست ها این گونه تعریف
شده است چون در این شرایط و تعطیلی سالن
های سینما و تئاتر ،پاسخگوی نیاز مردم است.
امیدوارم کیفیت این آثار پایین نیاید و همواره
ک سر و گردن از سریال های تلویزیونی باالتر
ی 
باشد ،چون آثار تلویزیونی محدودیت هایی در
ساختار دارند که شبکه نمایش خانگی ندارد.
اکنون سریال های شبکه نمایش خانگی به
موازات سریال های باکیفیت روز دنیا پیش
می روند و مردم به راحتی آن ها را در دسترس
دارنــد و باید نیروهای جذب شده به شبکه
نمایش خانگی آثاری را برای جذب مخاطب
بسازند.
▪با وجــود تعطیلی سالن هــای نمایش به
دلیل کرونا و این که شما هم  2فیلم «لب خط»
و «گیج گاه» را در نوبت اکران دارید ،تکلیف
فیلم های ساخته شده چه می شود؟

صحبت کردن دربــاره اش سخت است چون
سیاست گذاری می خواهد و نمی دانم مدیر
کنونی بــرای فیلم هــای در نوبت اکــران چه
فکری کرده است .آمار دقیقی از فیلم های در
نوبت اکران و در دست ساخت ندارم ،اما این
فیلم ها پشت درهای سینما مانده اند و این یک
بحران و دغدغه است ،باید فیلم ها وارد فیلیمو
یا نماوا شوند و نمی دانم این چقدر پاسخگوی
سرمایه گذاری فیلم هاست .واقعیت این است
که باید یک فکر جدی ،مهم و مدیریت شده
شود ،چون سرمایه ،انرژی ،سرنوشت و آینده
سینما در اکران این فیلم هاست.
▪اتفاق افتاده که به خاطر پول در فیلمی
بازی کنید و بعد پشیمان شوید؟

خوشبختانه تاکنون خیر.

▪یعنی از لحاظ مالی درآمد بازیگری خوب
است؟

نمی دانم خوب است یا نه ،من اندکی قانع
هستم و سعی می کنم کیفیت کارها اولویتم
باشد و اگــر گرسنگی و بیکاری هم بکشم،
اشکالی ندارد ،ولی دلم می خواهد برای مردم
کار خوب انجام دهم.

امیر جعفری در تجربه جدید
همکاری خود با حسن فتحی،
در ســریــال «جـــیـــران» نقش
«میرزا آقاخان نــوری» را ایفا
کرده است .مجموعه «شهرزاد»
آخرین همکاری این بازیگر با حسن فتحی در
نمایش خانگی بود.
ساره بیات امــروز ساعت ،17
فیلم «بیست و یــک روز بعد»
بــه ک ــارگ ــردان ــی محمدرضا
خردمندان را از شبکه سالمت،
روی آنتن خواهد داشت .این
فیلم ویژه مخاطبان ناشنوا و کمشنوا ،با استفاده
از رابط ناشنوایان پخش میشود.
هــدی زینالعابدین در فیلم
«دسته دختران» به کارگردانی
منیر قیدی ،بــازی کــرده و در
ایــن فیلم بــا نیکی کریمی،
پــانــت ـهآ پــنــاه ـیهــا و فرشته
حسینی هــمــبــازی شـــده .فیلم بــــرداری این
فیلم دفــاع مقدسی در خرمشهر انجام شده
است.
مهدی حسینینیا در سریال
«مــیــدان ســـرخ» اثــر ابراهیم
ابراهیمیان ،حضور داشته و به
زودی با این سریال به نمایش
خانگی میآید .او به تازگی با
دو مجموعه «سیاوش» و «میخواهم زنده بمانم»
در این مدیوم دیده شد.
کــاوه خداشناس پس از پایان
مــاه رمــضــان ،ســریــال «صبح
آخــریــن روز» ساخته حسین
تبریزی را از شبکه دو روی آنتن
خواهد داشت .قصه سریال از
ترور شهید شهریاری دانشمند هستهای آغاز
میشود و سپس به گذشته میرود.
بهرنگ علوی خوانش کتاب
ص ــوت ــی «آدمخـــــــــــواران» به
نویسندگی ژان تــولــی را بر
عهده داشته است .این کتاب
بر اساس اتفاقات واقعی نوشته
شده و قصه آن در زمان جنگ فرانسه و پروس در
سال  1870میگذرد.

