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معرفی بازیگر نقش سلمان فارسی
علیرضا شجاعنوری بهعنوان بازیگر نقش سلمان
در سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی داود
میرباقری انتخاب شد.
بــه گـــزارش مــهــر ،در بــازدیــد رئــیــس ســازمــان
صداوسیما از کارگا ههای پیشتولید سریال
«سلمان فارسی» که دیروز انجام گرفت از بازیگر
نقش اول این سریال رونمایی شد .عبدالعلی
علیعسکری رئیس صداوسیما در این بازدید
سه ساعته اعالم کرد که تصویربرداری سریال
«سلمان فارسی» اواخر آذر در جزیره قشم آغاز
میشود .سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی
داود میرباقری ساخته خواهد شد.

شبکه نمایش خانگی

توضیحالهامغفوریدربارهوقوع
سانحهدرصحنهسریال«خوابزده»
مــریــم ضیغمی  -روز گــذشــتــه خــبــر وقــوع
آتشسوزی در لوکیشن سریال «خــوا بزده»
سیروس مقدم در فضای مجازی منتشر شد و
اهالی هنر را نگران کرد .وقتی عوامل گروه در
حال ضبط فصل دوم این سریال در لوکیشنی
بودند ،وحید جعفری یکی از عوامل صحنه که در
حال آماد هسازی لوکیشن دیگری برای ضبط
بود ،دچار آتشسوزی شد و سپس به کما رفت.
تهیهکننده سریال «خــوابزده» در گفتوگوی
اختصاصی با خراسان درباره اتفاق اخیربیان
کـــرد« :ایـــن اتــفــاق نــاگــوار صحت دارد و در
لوکیشنی که قرار بود بعد ًا برای فیلم برداری
برویم ،رخ داده است .خدا را شکر برای آقای
مقدم اتفاقی نیفتاده .هیچ کــدام سر صحنه
نبودیم و عوامل گروه آن جا حضور نداشتند و در
لوکیشن دیگری بودند ».الهام غفوری با بیان این
که فقط برای سالمتی وحید جعفری دعا کنید،
اظهار کرد« :فقط فینال سریال مانده بود و کسی
سر صحنه نبود .همه خداحافظی کرده و رفته
بودند .جعفری یک لحظه به لوکیشن بازگشته
و اصال کسی نمیداند چه اتفاقی افتاده است».
تهیهکننده سریال «پایتخت» اضافه کرد« :وحید
جعفری هم اکنون در بیمارستان بستری است و
حالش وخیم است».
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گفتوگوی اختصاصی خراسان با حسین مهری ،بازیگر فیلم «ماجرای نیمروز »۲

چهره ها و خبر ها

ردخون؛ روایتیاز ۲سوییکماجرا

مازیار حکاک  -ایــن روزهــا فیلم
«ماجرای نیمروز :رد خون» مهمان
پرده نقرهای سینماست و توانسته
است جان تــازهای به اکران فیلمها
در ســـال 98ببخشد .فیلمی به
کارگردانی محمدحسین مهدویان
که در امتداد فیلم «ماجرای نیمروز»
ساخته شــده و کــارگــردان پــس از
روایــــت شــک ـلگــیــری و تحرکات
مسلحانه سازمان منافقین تا ضربه
به خانه اصلی منافقین ،در این فیلم
به مقطع سال  ۶۷و عملیات مرصاد
پرداختهواینبخشمهمازجنگاین
گروهبامردمایرانرابهتصویرکشیده
است .با حسین مهری بازیگر نقش
«عباس زریبــاف» که در فیلم اول
هم حضور داشــت دربــاره این فیلم
و ظرافتهای نقش اش همکالم
شدیم که در ادامه میخوانید.
کال کمکار هستید؟

در انتخاب نقش کمی وســواس به
خرج میدهم و شاید دلیل این که
کمتردرسینمادیدهمیشوم،همین
باشد .در گذشته شاید نقشهایی
را بازی کردم که به لحاظ اعتقادی
خـــودم هــم دوســـت نــداشــتــم آن را
بازی کنم اما حاال صبر میکنم و در
انتخابم دقت میکنم .البته همین
حــاال هم از همه نقشهایم راضی
نیستم و به اجبار بازی میکنم .اگر
دست خــودم بود و شرایط مالیام
طوری بود که دغدغهای برای آینده
نداشتم ترجیح مــیدادم هر 3-2
سال یک بار در یک فیلم بازی کنم.
بــــــــرای جــــشــــنــــواره
سیوهشتم فیلمی دارید؟

دو فیلم دارم کــه ا نشـــــاءا ...به
جشنواره برسند؛ «زنبور کارگر»
به نویسندگی سعید نعمتا ...و
تهیهکنندگی و کارگردانی افشین

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

صادقی و «تدفین» به نویسندگی و
کارگردانی محمد تنابنده.

بــرویــم ســراغ «مــاجــرای
نیمروز :رد خون» ،همکاری مجدد
شما بــا محمدحسین مهدویان
چطور شکل گرفت؟ میدانستید
که قرار است قطب منفی این فیلم
به دوش شما باشد؟

مــن اولــیــن هــمــکــاریام بــا آقــای
مهدویان سر «ماجرای نیمروز» بود
و این کار هم ادامه همان کار بود.
من تیم را میشناختم و از حضور
در فیلم اول هم راضــی بــودم این
شد که بازی در «رد خون» را قبول
کردم .به ویژه این که در «رد خون»
نقش «عباس» پررنگتر است .در
«ماجرای نیمروز» هم چند سکانس
دیگر از «عباس زر یبـــاف» وجود
داشــت که حــذف شــد ،امــا در فیلم
دوم بــه زوایــــای بیشتری از این
شخصیت پرداخته شده است.
بـــرای رســیــدن و درک
بهتر این نقش چه کارهایی انجام
دادید؟

بــخــش عــمــدهای از ســاخــتــن یک
کاراکتر این است که شما نگاه آن
آدم را درک کنی و اگر از زوایه دید
آن آدم نگاه کنی خیلی از مسیر
ساخت آن کاراکتر را مــی توانی
طی کنی .خب من راجــع به خط
زندگی «عباس زریباف» چیزهایی
میدانستم .با این حال یکسری
مستندهای مربوط به گروه منافقین
را دیدم .حتی با برخی افرادی که از
این گروه باقی ماند هاند ،صحبت
کــردم .البته یکسری چیزها هم
توسط آقــای امینی نوشته و حتی
بــرای درام قصه به ایــن شخصیت
اضافه شده بود که من از تلفیق این
دو به کاراکتر «عباس زر یبــاف»
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مهدی هاشمی در همکاری
تــازه خــود با مسعود اطیابی،
قرار است در سریال «کامیون»
ایفای نقش کند .این مجموعه
طنز ویژه نوروز تولید میشود
و نسرین مقانلو و علی هاشمی نیز در آن بازی
میکنند.

رسیدم.

عباس در ماجرای نیمروز
نقش یک جاسوس را بازی میکرد
و در «رد خون» نقش یک فرمانده.
تمایز این دو برای شما چطور بود؟

محسن تنابنده مشغول بازی در
فیلم «عنکبوت» به کارگردانی
ابراهیم ایرجزاد است و در این
فیلم نقش یک قاتل زنجیرهای
را بازی میکند .او اکنون فیلم
«شکستن همزمان بیست استخوان» را روی
پرده دارد.

در فیلم اول «عــبــاس» بــه نوعی
برای همه نقش بازی میکرد و ما
هیچ چیزی از «عــبــاس» واقعی را
نمیدیدیم .حتی من آن کاراکتر
را آنقدر روان شناسی کرده بودم
کــه وقــت بــازجــویــی ،واکنشهای
معمول مثل لرزیدن صــدا و گارد
گرفتن دست را نداشته باشد چرا
که او میدانست کجاست و چه کار
میکند و خودش را برای همه این
موارد آماده کرده بود .در واقع آن
جا بیننده یک شخصیت ساختگی
را که «عباس زریباف» ساخته بود،
میدید اما در «ماجرای نیمروز »2
او در نقش یک فرمانده است با این
ویژگی که به مشی سازمان معتقد
اســت  .با ایــن شرایط در ایــن فیلم
خصوصیات و ابعاد شخصیتی او را
بیشتر و بهتر میبینیم.
بـــازی کـــردن در کــدام
سکانس برای شما سختتر بود؟!

من از بازی کردن در سکانس آتش
زدن بیمارستان اسالمآباد ،بهشدت
اذیــتشــدم .به هر حــال هر چیزی
که غیرانسانی باشد بازیگر را اذیت
میکند.
کــار کــردن بــا مهدویان
چطور بود؟

مهدویان با این که کارگردان جوانی
اســت ،اما توانایی و مهارت بسیار
زیادی در کار دارد که به نوبه خود
میتواند برای بازیگر به شدت مؤثر
بــاشــد .ایــشــان قــص ـهای را روایــت
میکرد و هرکدام از ما باید بخشی
از فضای قصه را پیش میبردیم .به
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عباس غزالی به زودی سریال
«پناه آخــر» ساخته داریــوش
یــــاری را روی آنــتــن شبکه
یــک خــواهــد داشــــت .بیژن
امکانیان ،کــاوه خداشناس،
حدیث میرامینی و امین زندگانی از بازیگران
این سریال  10قسمتی هستند.

نظرم در این کار او پخته شده است.

راجـــع بــه نــحــوه کشته
شــــــدن «عــــبــــاس زریبــــــــاف»
انتقادهایی شده بود ،شما یا تیم
تحقیقات ایــن فیلم دنــبــال این
قضیه رفته بودید؟

فکر نمیکنم کسی در این خصوص
اطالعاتیدقیقداشتهباشد.آنطور
که من میدانم از روی شناسایی و
در آن مرحله ،کشته شدن او را تأیید
کرده بودند.
حرف آخر؟

با این که معمو ًال کمتر در سینما این
اتفاق میافتد که فیلم دوم از فیلم
اولبهترباشد،منمعتقدم«ماجرای

نــیــمــروز :رد خـــون» بــه نسبت از
«ماجرای نیمروز» فیلم بهتری است
چرا که در «ماجرای نیمروز» ما تنها
یک طرف ماجرا را میدیدیم اما در
«رد خون» دو سوی ماجرا را میبینیم
و ایـــن بــه لــحــاظ بــصــری و روایـــی
جذابتر اســت« .رد خــون» فیلمی
است که به بیننده احترام گذاشته و
چیزی را به مخاطب تحمیل نکرده
است .من فکر میکنم مردم اگر فیلم
را ببینند دوســت خواهند داشت.
همچنانکهکسانیکهفیلمرادیدند
از قسمت دوم آن راضــی هستند و
بازخوردهای خوبی را از طرف مردم
داشتهایم.

ســیــاوش صــفــاریــانپــور کــه به
عــنــوان مــجــری و کــارگــردان
تلویزیون شناخته میشود،
وارد عرصه بازیگری شده و برای
اجرای تئاتر «نیمه تاریک ماه»
به کارگردانی داود بنیاردالن به روی صحنه
رفته است.
رز رضــوی بــرای بــازی در فیلم
«هــزار سال با تو» به کارگردانی
حسین طبیبزاده ،به اصفهان
سفر کــرده و در این فیلم با نیما
شاهرخشاهی ،شهین تسلیمی،
مهرانرجبیوسولمازحصاریهمبازیشدهاست.
نازنینبیاتیتاچندروزآیندهبرای
بازی در فیلم «روزی دو میلیون»
اثر مجید توکلی جلوی دوربین
میرودودراینفیلمکهمضمونی
عاشقانه دارد ،با احترام برومند و
رضاداوودنژادهمبازیخواهدشد.

