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سینمای جهان

پایانمحدودیتهایکروناییهالیوود
با واکسینه شــدن بیش از  ۷۰درصــد از جمعیت
ایالت کالیفرنیا ،محدودیت های سینمایی شامل
استفادهازماسکوظرفیتمحدودسالنهایسینما
برداشتهشد.
به گــزارش ایسنا ،گوین نیوسام فرماندار ایالت
کالیفرنیا در یک نشست خبری به صورت رسمی
از پایان محدودیت های اعمال شده برای سالن ها
و مخاطبان سینمایی در این ایالت خبر داد .گیشه
سینمای آمریکا که به تدریج در حال بازگشت به
روزهای پرفروغ خود است ،با رفع محدودیت سالن
هایسینمادرمسیربازگشتسریعتربهروندعادی
قرارمیگیرد.گرچهبرخیازسینماهادراینایالت
که قطب سینمای آمریکاست و دارای بیشترین
تعداد سالن سینماست ،اعالم کردهاند که آمادگی
بازگشت سریع به ارائه خدمات با ظرفیت کامل را
ندارند.
با کاهش محدودیت ها در ایالت کالیفرنیا و دیگر
ایالتهایآمریکااحتماالفیلمهایمهمیکهدریک
سالاخیربهدلیلشرایطکروناییاکراننشدهبودند
خودرابرایاکرانتابستانیآمادهخواهندکرد.

ستارههای«خرچنگ»همبازیشدند
ریشلوایسوکالینفارلدرفیلم«عشقکودک»به
کارگردانیتادسولوندزهمبازیشدند.
بهگزارشصبا،ریشلوایسوکالینفارلکهپیشاز
این در فیلم «خرچنگ» ساخته یورگوس النتیموس
همبازی شده بودند ،در فیلم «عشق کــودک» به
کارگردانیتادسولوندزباردیگرهمبازیمیشوند.
سولوندز کارگردان فیلم «به خانه عروسک خوش
آمدید»محصولسال ۱۹۹۵فیلم«عشقکودک»را
براساس فیلمنامه ای از خودش می سازد .داستان
پرپیچ و خم و تیره و تار فیلم «عشق کودک» به گونه
ای قصه ای ادیپ وار دارد ،فیلم پسری را دنبال می
کند که قصد دارد خودش را از شر پدر وحشی اش
خالص کند ،با این حال وقتی سروکله یک غریبه
خوش تیپ در زندگی شان پیدا می شود ،همه چیز
خرابمیشود.
فیلم «عشق کودک» در بازار جشنواره «کن» امسال
برایخریدارانبینالمللیعرضهمیشود.

چهره ها و خبر ها

مصطفی میرجانیان  -بعد از دلخوریهای
سحر زکــریــا ،گالیههای سعید پیردوست از
ســالهــا خانه نشینی و ...تصور میکردیم
ساعد هدایتی هم این روزها دل پری از مهران
مدیری داشته باشد .او که چهرهاش را بیشتر با
سریالهای شبهای برره ،مرد هزار چهره ،باغ
مظفر،پاورچینو ...میشناسیم بعدازسالها
بیکاریمیگوید،هیچگالیهایازمدیرینداردو
هرکدامازحاشیهسازیهایهمکارانشدالیلی
داردامااینعصبانیتچهعلتیداردکههمهتیم
مهرانمدیریبهآنمبتالشدهاند؟اینروزهاکه
سریال به یادماندنی پاورچین از شبکه آی فیلم
بازپخشمیشوددرگفتوگوباساعدهدایتی،
بازیگر نقش سعید در این سریال همینها را
پرسیدیم.
▪این روزها کجا و مشغول چه کاری هستید؟
علتکمکاریتانچیست؟

در خانه هستم .فیلم کوتاهی دارم که برای یک
رسانه خصوصی و یک صفحه اینستاگرامی
ساخته شده است .طی این مدت چند پیشنهاد
کاریازتلویزیونداشتم،اماآخرینکارمبامحمد
متوسالنی برای فیلم «ارثیه فامیلی» بود .این
فیلمآمادهشده اماهنوز بهاکران نرسیدهاست.
آیا شما در این مدت از تلویزیون سریال تاپ و
خوبیدیدهاید؟فعال برنامهخاصیدرتلویزیون
نداریمکهبرایبازیدرآنشوقواشتیاقیوجود
داشته باشد .آقای مدیری هم این روزها درگیر
دورهمی است و سریال دراکوال را منتشر کرده.
سریالی که بازیگران خاص خودش را دارد و
همگیازبچههایتئاتریهستند.اوهنوزباتیم
سابقش کاری نساخته که ما هم در خدمتش
باشیم.
▪یعنیکمکاریخواستهخودتانبودهاست؟

به تازگی بازیگرهای طنز خیلی زیاد شدهاند.
روی این حساب شاید بعضی کارگردانها،
قدیمیها را در یاد نداشته باشند .آنها وقتی
بازیگرشان را انتخاب و کار را شروع میکنند،

اکبر عبدی برای بازی در سریال
«خودخواسته» مذاکره کرده
و به زودی به جمع بازیگران
آن میپیوندد .بذرافشان در
گفتوگو با صبا از مذاکره با امیر
کاظمی و سوگل خلیق نیز خبر داده است.
محمدرضا گلزار به دلیل انتشار
پستی درباره میزان دستمزدش
در مسابقه «هفت خان» ،از پوریا
ذوالفقاری منتقد سینما شکایت
کرد .نماوا بیانیهای منتشر کرده
ونوشتهدرطرحاینشکایتنقشینداشتهاست.

یکهویادشانمیافتدکهآنبازیگرمطرحقدیمی
هم بــرای فالن نقش ،مناسب بــوده اســت .هر
پروژهبیشتراز 30-20بازیگرنداردوبااینهمه
هنرمند،مادریادکارگردانهانمیمانیم.البته
خیلیهاهمواقعالطفدارند.بعدازشیوعکرونا
چند فیلم و سریال مطرح بوده اما به خاطر سنم
ترسیدم که کار قبول کنم .مثال همین اواخر،
سعید آقاخانی بــرای سریال «نــون.خ» و آقای
رسامبرایسریال«بوتیمار»بامنتماسگرفتند،
اما من واقعا ترسیدم که کار را قبول کنم .چون
در بحبوحه بحران کرونا هستیم .من هم سنم
باال رفته و هم دیابت دارم و ترسیدم که در این
شلوغیها برایم اتفاقی بیفتد .برای همین ،کار
را قبول نکردم .خیلی از دوستانم مثل زندهیاد
کریماکبریمبارکهوپرویزپورحسینیدرکاربه
کرونا مبتال شدند .من هم گفتم چرا باید برای
یکلقمهنان،خودمرادرخطربیندازم؟ترجیح
دادمبنشینمتااوضاعکرونابهترشود.
▪بامهرانمدیریهمچنانارتباطدارید؟

بله ،ما در تولدها و مناسبتها با هم ارتباط
داریم.آقایمدیریبهخاطرتعدادزیادکارهایی
که انجام مـیدهــد ،خیلی مشغول اســت .او
هــم مینویسد ،هــم کــارگــردانــی و دکــوپــاژ و
اجرا میکند و ...بنابراین خیلی سرش شلوغ
است و به سختی میتوان او را دید .او این قدر
مشغلههای فراوانی دارد که فرصت نمیشود
 10دقیقه با آرامــش یک جا با آقــای مدیری

بنشینیدواوراببینیدولیماباهمارتباطتلفنی
داریم .مثال  18فروردین تولد آقای مدیری و دو
روزبعدهمتولدمنبود.مادرواتسآپبرایهم
گلفرستادیم!
▪شــمــا و هــمــکــارانتــان در ســریــالهــای
«پاورچین»« ،شبهای بــرره» و ...به تازگی
ناراحتیهاییراازمهرانمدیریبیانکردهاید
وگاهبابغضعلیهاوصحبتمیکنید.دلیلاین
اتفاقچیست؟

بارها چند خبرنگار از رسانههای زرد با ما تماس
گرفتهاند .من یا همکارانم چیزی را وسط متن
گفتهایم که نیاز به توضیحاتی دارد اما رسانهها
جملهایراتیترکردهاندکهبااصلحرفهایمان
تناقض دارد .مثال یک بار در رسانهای گفتم،
هنوز دستمزد سریال «قهوه تلخ» و «شبهای
برره» را نگرفتهام ولی جوری تیتر زدند که انگار
مهران مدیری مقصر است و من از او طلبکارم.
در صورتی که مهران مدیری ،کارگردان است
و تهیهکننده پول ما را نمیدهد .من هنوز هم
میگویمکهپولمراازاینسریالهانگرفتهامولی
اینبهمهرانمدیریربطیندارد.چندوقتپیش
از همان رسانه تماس گرفتند و در پاسخشان
گفتم که چرا مردم را گمراه میکنید؟ بعضیها
حوصلهندارندمطلبمصاحبهرابخوانندوفقط
تیترهارامیبینندواینطوریفریبمیخورند.
خدا را شکر مهران مدیری من را میشناسد که
اهل این حاشیهها نیستم .گذشته از همکاری

هنری،منهمیشهعاشقمهرانمدیریبودهام.
اگر یک درصــد در جامعه مطرح هستم ،آن را
مدیونمهرانمدیریمیدانم.ماهیچدلخوری
از مهران مدیری نداریم .او هر موقع در سریالی
تهیهکنندهبوده،منهیچقراردادیبااوننوشتم،
چونبهخودماجازهچنینکاریندادم.شایداین
حرفهاینباشدولیماباهمدوستهستیمونان
ونمکهمدیگرراخوردهایم.
▪بعضی از همکارانتان فارغ از رسانهها ،در
صفحات اجتماعیشان هم ناراحتیشان را از
مهرانمدیریمینویسند.ماجراچیست؟

درباره بازیگران دیگر من نمیدانم چه اتفاقی
افتاده است .شاید آنها هم به خاطر چند رسانه
زرد ،حاشیهساز شدهاند یا ممکن است ناراحت
شده باشند که چرا در کاری حضور نداشتهاند
ولی به نظرم لزومی نــدارد به خاطر رفاقت و
دوستی ،من در همه کارهای مدیری حاضر
باشم .این که مهران مدیری در همه کارهایش
بایدمنراشرکتدهد،یکادعایخودپسندانه
است وگرنه هر سریال و هر فیلمی بازیگر خاص
خود را دارد .بعضی فکر میکنند ما یک تیم
هستیم و باید در همه کارهای آقــای مدیری
باشیمولیمندراین 22سالکهباآقایمدیری
هستم هیچگونه دلخوری نداشتهام .در آینده
اگر در کارهای او باشم یا نباشم هیچ گالیهای
ندارم.مارفیقهستیم.حتماالزمنیستکهمدام
دستماندرجیبهمدیگرباشد.

مــریــم امیرجاللی بــا بازپخش
ســریــال «تــــرش و شــیــریــن» به
کــارگــردانــی رض ــا عــطــاران به
تلویزیونآمدهاست.اینمجموعه
کهقسمتاولآنقراربودهدیشب
پخش شود ،هرشب ساعت 20از شبکه تماشا روی
آنتنمیرود.
مــیــنــا ســــاداتــــی در ســریــال
«آمستردام»بهکارگردانیمسعود
قراگوزلو که در سکوت خبری
تولید میشود ،بازی کرده است.
به گــزارش هفت صبح ،هنگامه
قاضیانی ،مهدی سلطانی و مهدی پاکدل از دیگر
بازیگرانسریالهستند.
ب ــه ــاره افـــشـــاری در مسابقه
«شبهای مافیا» ساخته سعید
ابوطالب،درگروهخانمهاشرکت
خواهد کــرد .عــاوه بر او ترالن
پروانه نیز در این مسابقه حضور
دارد« .شبهای مافیا» اوایل تیرماه جلوی دوربین
یرود.
م 
بیوک میرزایی در اولین فیلم
بهزاد فراهانی به نام «مهمانی از
کارائیب» بازی کرده و در این اثر
نقش فیدل کاسترو را برعهده
دارد .رضا بابک ،شقایق فراهانی
وآذرخشفراهانیازبازیگراناینفیلمهستند.

