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تلویزیون

چهره ها و خبر ها

راز ممیزیشده «افرا» چه بود؟
بازیگر «افرا» جزئیاتی از ممیزی این مجموعه را
منتشر کرد.
مهدی سلطانی بازیگر مجموعه تلویزیونی «افرا»
عصر دیـــروز و پس از پخش قسمت پایانی این
سریال ،در پاسخ به کامنتهای مردمی درباره
راز شخصیت «پیمان» ،در صفحه اینستاگرامش
نــوشــت« :پیمان قصه اف ــرا ،بچه زن دیــگــری از
سیروسبودکهدرسفرشانبهمشهدفاشوناگهان
سروکلهاش پیدا میشود و اعظم برای آبروداری
از سیروس ،میپذیرد مادرش باشد و برای این که
داستانلونرود،سفرشانازمشهدبهتهرانراچند
ماهبهبهانههایمختلفبهعقبمیاندازندتاتولد
بچه توسط اعظم منطقی به نظر برسد .کمکی که
این موضوع به روند دراماتیک داستان میکرد،
این بود که اعظم چون مادر واقعی پیمان نیست،
پس هیچ حق و حقوق مالی و غیرمالی در عفو یا
قصاصندارد.تماماینمراحلتصویربرداریشد،
اماظاهراپخشتلویزیونبهدلیلاینکهمباداشأن
سیروس به عنوان یک پدر بیش از این خدشهدار
شود،مصلحتدیدحذفشود».

سینمای جهان

«جیمز باند » گیشه را گرفت
«زمانی برای مردن نیست» جدیدترین فیلم از
مجموعه جیمز باندکه از آخر هفته اکران خود در
آمریکا را شروع کرد با فروش  ۵۶میلیون دالری
صدرنشین گیشههای آمریکا شد.
به گزارش مهر ،جیمز باند با شکست دادن یک
ابرقهرمان ،صدر باکس آفیس آمریکا را از آن خود
کرد« .زمانی برای مردن نیست» با فروش ۵۶
میلیون دالری از نمایش در  ۴۴۰۷سالن سینما،
تا حدی از آن چه انتظار میرفت ،کمتر ظاهر شد
و نشان داد مامور  ۰۰۷هم باید با تمام توانش
با آن چه پاندمی بر سر سینما آورده مقابله کند.
انتظار میرفت این فیلم بتواند کارش را با فروش
 ۶۰تا  ۷۰میلیون دالری در سه روز اول اکرانش
شروع کند .گرچه برای برخی از فیلمها ،فروش
 ۵۶میلیون دالری در سه روز میتواند شادی
بزرگی باشد ،اما «زمانی برای مردن نیست» یک
فیلم معمولی محسوب نمیشود .فیلم با بودجه
 ۲۵۰میلیون دالری برای تولید و  ۱۰۰میلیون
دالری که برای تبلیغ هزینه کرده ،طبیعی است
که باید فروش عظیمی داشته باشد تا بتواند از
پس هزینههایش برآید.

مائده کاشیان

مخاطبان سینما ،هامون سیدی را با نقشهای
مکمل در فیلمهایی مانند «مغزهای کوچک
زنـــگزده» ساخته بـــرادرش هومن سیدی
و «طـــا» بــه کــارگــردانــی پــرویــز شهبازی
میشناسند .او تا به حال در فیلمهای کوتاه
مختلفی ایفای نقش کرده و تجربه بازی در
تئاتر را نیز داشته اســت .هامون سیدی به
تازگی در اولین تجربه جدی و مهم خود در
تلویزیون ،با سریال «افرا» اثر بهرنگ توفیقی
دیده و به مخاطبان تلویزیون معرفی شد .به
بهانه سریال «افرا» که یک شنبهشب به پایان
رسید ،درباره تجربه بازی در نقش «عقیل» و
حضور در این مجموعه با او گفتوگو کردهایم.
▪چه ویژگیهایی در نقش «عقیل» دیدید
که آن را پذیرفتید؟

«عقیل» برای من خیلی آشنا بود .آشنا از این
نظر که من در گیالن بــزرگ شدم و همیشه
خیلی دوست داشتم چنین نقشی را با چنین
لهجهای بــازی کنم .بــرای من ایــن موضوع
و عصبی بــودن ،ویژگی خاص «عقیل» بود.
آن شیرینی و سادگیاش هم برایم جذاب و
دوست داشتنی بود.

میشد ،باید از چوبی که وسط استخر ماهی
گذاشته بودند رد میشدم و میرفتم .در آن
جا این اتفاق برایم خیلی چالش بزرگی بود و
نمیدانم چطور خدا و بهرنگ کمکم کردند و
این کار را انجام دادم .به بهرنگ توفیقی گفتم
که میترسم ،میافتم پایین! گفت نترس
نمیافتی و انجامش دادم.
▪حتما ایــن که گیالنی هستید ،به ادای
درســت لهجه و ایفای بهتر نقش به شما
کمک کرد.

بله ،صد درصــد ایــن که من گیالنی هستم
خیلی به لهجهام کمک کــرد ،امــا خیلی از
گیالنیها هستند که میتوانند به زبان گیلکی
مسلط نباشند و هیچ ایــرادی هم نــدارد .در
گیالن ممکن اســت خیلیها را ببینید که
اصیل
فارسی حــرف میزنند ،امــا گیالنی
ِ
اص ــی ــل هــســتــنــد .از
بچگی بــه گیالنی
و لهجه گیلکی
عالقه داشتم،
بــــــه هــمــیــن
دلیل قاعدتا
کمک خیلی
زیـــــادی به
نقش کرد.

▪اگــر بعد از «افـــرا» ،پیشنهادی مشابه
کاراکتر «عقیل» داشته باشید ،میپذیرید؟

بله ،صددرصد میپذیرم و طور دیگری آن
را بــازی میکنم .تمام تالشم را میکنم که
این اتفاق بیفتد و این جنس نقش را خیلی
دوست دارم.
▪با توجه به واکنشهای مخاطبان در فضای
مجازی ،سریال در قسمتهای آخر نسبت
به قسمتهای قبلی کمی از ریتم افتاد ،به
نظرتان اگر تعداد قسمتها کمتر بود ،ریتم
تندتر و بهتری نداشت؟

من بازیگرم ،دربــاره تکنیک فیلم ســازی و
خیلی از اتفاقات پشت صحنه که بسیار زحمت
میکشند ،اطالعات ندارم و ترجیح میدهم
درباره چیزی که اطالعات زیادی ندارم نظر
هم ندهم ،اما نظر شخصی خودم این است
که یک چیز بسیار طبیعیاست ،سریالهای
خارجی را هم که میبینید ناخودآگاه یک
قسمتهایی این اتفاق میافتد و چون
برای مخاطب ریتم اش باال بوده ،به نظر
میآید که ریتم پایین اســت .به نظرم
ریتم «افرا» برای این مدیا ،برای شبکه
یــک و بــرای ســریــا لهــای صداوسیما
ُکند نبود .ریتم یک جاهایی خیلی باال
میرفت و یک جاهایی هم به قول مخاطبان
میافتاد .به نظر من که اصال این طور نبود.

▪«افـــرا» اولــیــن تجربه جــدی و مهم شما
در تلویزیون اســت ،چــرا در سریا لهای
تلویزیونی بــازی نکردید؟ پیشنهادها
راضیکننده نبوده یا این انتخاب و تصمیم
خودتان بوده است؟

فکر میکنم از طــرف کــارهــای تلویزیونی
پیشنهادی به من نشده بود .من بیشتر فیلم
سینمایی ،تئاتر و فیلم کوتاه کار کردم که فیلم
کوتاه برایم خیلی ارزشمند اســت .دوست
داشتم وقتی سریال بازی میکنم ،نقش و کار
خوبی باشد ،عوامل و کارگردان مورد پسندم
باشند و خدا این اتفاق را برای من رقم زد.
▪معموال هنرمندانی که با یکی از اهالی
سینما نسبت خانوادگی دارند یا چهرههایی
که خانواده سینمایی دارند ،این طور قضاوت
میشوند که به واسطه آن شخص توانستهاند
وارد بازیگری شوند ،شما در طول این سالها
چقدر با این قضاوت مواجه بودید؟

اهالی تئاتر که من کوچک ترینشان هستم و تا
حدودی سینما ،من را میشناسند و میدانند
از کجا آمدم ،چطور آمدم و دارم کارم را انجام
میدهم .برایم پیش نیامده و قضاوت نشدم،
چون تمام تالشم را کردم که روی پای خودم
بایستم و اگر چیزی هست از خــودم باشد.
صـــفـــحـــهای در

▪برای بازی در این نقش با چالش خاصی هم
مواجه بودید؟

چالش عجیب اش این بود که من
فوبیای ارتفاع دارم ،وقتی در
پرورش ماهی کار میکردیم،
یک مقدار برایم سخت بود
که روی دیوارههای نازک
راه ب ــروم یــا بــا سرعت
بـــــدوم! در یــکــی از
صــحــنـههــا وقتی
بــازیام با آقای
سلطانی تمام

اینستاگرام دارم که
همه رزومـــه کـــاریام در
ایــن  8 ،7ســال آن جا هست،
با آدمهای خیلی بزرگ تئاتر و سینما در حد
توان خودم کار کردم ،به آنها افتخار میکنم
و همین طور جلو میروم ،امیدوارم خدا پشت
و پناه من و همه باشد.
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جمشید هاشمپور از چهارشنبه
هفته بعد بــا ســریــال کمدی
«نیسان آبی» اثر منوچهر هادی
به نمایش خانگی میآید .او
پیشتر در «شهرزاد» و «آقازاده»
بــازی کــرده بــود و ایــن اولــیــن ســریــال کمدی
هاشمپور در نمایش خانگی است.
علی مصفا با جدیدترین ساخته
سینمایی خود به نام «غیاب»
در جشنواره فیلم سائوپائولو
حضور خــواهــد داشـــت .فیلم
بــرداری این فیلم که محصول
مشترک ایران ،چک و اسلواکی است ،در شهر
پراگ انجام شده است.
عــلــی دهــــکــــردی بـــه جمع
بــازیــگــران ســریــال تــاریــخــی
«مــســتــوران» بــه کــارگــردانــی
مسعود آ بپــرور اضافه شده و
با گریم بسیار متفاوتی جلوی
دوربــیــن ایــن مجموعه رفته اســت .فصل اول
سریال در  26قسمت ساخته خواهد شد.
حــمــیــدرضــا پـــگـــاه اجــــرای
مسابقه «اتــاق صفر و یــک» را
برعهده گرفته اســت .هدف
این مسابقه حمایت از کسب
و کــارهــای نــویــن ،ایــدههــا و
استارتآپهاست« .اتاق صفر و یک» سهشنبهها
ساعت  23:30از شبکه دو روی آنتن میرود.
هادی کاظمی در برنامه «کافه
آپــــارات» بــا اشـــاره بــه ممیزی
ف ــراوان سریال کمدی «قبله
عالم» گفته است که این اتفاق
تا به حال در هیچ کدام از آثاری
که او بــازی کــرده ،سابقه نداشته و قصه این
مجموعه ،تکهپاره شده است.
المیرا دهقانی از جمعه هفته
جـــاری بــا ســریــال «خــســوف»
کاری از مازیار میری در نمایش
خانگی حضور خواهد داشت.
محسن چاوشی قطعهای را ویژه
این مجموعه عاشقانه خوانده است« .خسوف» در
نماوا منتشر میشود.
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