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تلویزیون

چهره ها و خبر ها
مـــهـــران مـــدیـــری در فیلم
«خائنکشی» به کارگردانی
مسعود کیمیایی ،بــا چهره
جــدیــدی ظــاهــر شــده و گریم
م ــت ــف ــاوت ــی داشــــتــــه اســــت.
فیلمبرداری این اثر اکنون در حال انجام است و
امیر آقایی و سارا بهرامی از بازیگران آن هستند.

بازیگران«روزگارجوانی»3
معرفیشدند

مائده کاشیان

بازیگران فصل سوم مجموعه تلویزیونی «روزگــار
جوانی»معرفیشدند.
بهگزارشصبا،تولیدفصلسوممجموعهتلویزیونی
«روزگار جوانی» در ۳۰قسمت به کارگردانی اصغر
توسلی،تهیهکنندگیسپهرمحمدیومدیرتولیدی
محمد علی عزیزی در شبکه پنج سیما شروع شد.
در این مجموعه تلویزیونی بیوک میرزایی ،رسول
نجفیان ،آریا توسلی ،سعید زارعــی ،سینا کرمی،
امیر مسعود واعــظ و عیسی حسینی ایفای نقش
میکنند.درخالصهداستاناینمجموعهتلویزیونی
که به قصه زندگی جوانان متولد دهه  ۷۰و ۸۰
میپردازدآمدهاست:پسازگذشتسالها،عباس
آقا (بیوک میرزایی) تصمیم میگیرد که بخشی از
خانهمسکونیاشرابهتعدادیجواندانشجواجاره
دهد.دانشجویانجدیدهمسایهعباسآقامیشوند،
بیخبرازاینکه...
فصلاول«روزگارجوانی»سال 77بهتهیهکنندگی
اصغرتوسلی،کارگردانیشاپورقریبواصغرتوسلی
و نویسندگی اصغر فرهادی روی آنتن شبکه پنج
رفت.همچنینفصلدوماینمجموعهدرسال78به
تهیهکنندگیوکارگردانیاصغرتوسلیونویسندگی
علیاکبرمحلوجیانوفرهادنقدعلیبرایاینشبکه
تولیدشد.

فــرزیــن مــحــدث بــازیــگــر  42ســالــه سینما،
تلویزیون و تئاتر ،آخرین بار با سریال کمدی
«دوپینگ» ساخته رضا مقصودی در تلویزیون
دیـــده شــد و اکــنــون پــس از بـــازی در نقش
«ارژنگ نوردیده» عضو هیئت مدیره موسسه
خــاک پــای فرهنگیان در سریال «هیوال» به
کارگردانی مهران مدیری ،با سریال «خوب،
بــد ،جلف :رادیواکتیو» بــار دیگر حضور در
نمایش خانگی را تجربه کرده است .هرچند
که این بازیگر در آثــار سینمایی و تلویزیونی
بیشتر با نقشهای کمدی شناخته میشود،
امــا در تئاتر نقشهای غیرکمدی مختلفی
را بازی کرده و سابقه زیــادی در عرصه تئاتر
دارد .به بهانه انتشار سریال «خوب ،بد ،جلف:
رادیواکتیو» گفتوگویی با او داشتیم که در
یخوانید.
ادامه م 

دارم زور میزنم که گاهی وارد دایره بشوم و
دوباره بیرون از آن قرار میگیرم .همه از لحاظ
مالی تحت فشار هستند ،پس مجبوریم گاهی
کارهایی را قبول کنیم تا بتوانیم امرار معاش
کنیم.

▪چــه چیزی باعث شــد بــازی در سریال
«خوب ،بد ،جلف :رادیواکتیو» را بپذیرید؟

▪به نظرتان علت به وجود آمدن آن دایره
تکرار که گفتید ،چیست؟

سینمای جهان

پادشاهی«نتفلیکس»
بهپایانمیرسد؟
تعداد کاربران سرویس استریم «دیزنیپالس» تا
سال  ۲۰۲۶از «نتفلیکس» بیشتر خواهد شد .این
سرویس تازهکار هماکنون نزدیک به  ۱۰۰میلیون
مشترکدارد.
بهگزارشخبرآنالین،براساساطالعاتیکهازمرکز
«پژوهش تلویزیون دیجیتال» منتشر شده است،
سرویس «دیزنی پالس» در چند سال آینده جایگاه
«نتفلیکس» را از آن خود خواهد کرد .به این ترتیب
که «دیزنیپالس» تا سال  ۲۰۲۶بیش از ۲۹۴
میلیون مشترک خواهد داشت و در همین مدت
تعداد مشترکان سرویس «نتفلیکس» به مرز ۲۸۶
میلیون نفر خواهد رسید .درآمد «دیزنیپالس» تا
سال ۲۰۲۶بیشاز ۲۰میلیارددالرپیشبینیشده
استوبزرگترینبازاراینشرکتخارجازآمریکادر
هندوستانخواهدبود.
«دیزنیپالس» به کمک تولیدات اختصاصی چون
سریال «مندلوریان» در مدت کوتاهی که از آغاز به
کارش میگذرد ،مشترکان بسیاری را جذب کرده
استواکنونبیشاز ۹۵میلیونکاربردارد.
اکنون در این بازار نتفلیکس حاکم است و بیش از
 ۲۰۰میلیونمشترکدربیشاز ۱۹۰کشوردارد.
«نتفلیکس» هم سرمایهگذاری زیادی در تولیدات
اختصاصی کرده و سریالهایی چون «تاج» و «خانه
پوشالی»راتولیدکردهاست.

من «خوب ،بد ،جلف :ارتش سری» را دیده بودم
و قرار بود در این فیلم بازی کنم ،اما چون فیلم
نامه تغییرکرد ،نقش حذف شد .چند عامل
بــرای ایــن که بازیگر بخواهد کــاری را قبول
کند ،وجود دارد .اول نویسنده و فیلم نامه ،دوم
کارگردان و سوم بازیگرانی که در کار حضور
دارند و عوامل پشت صحنه .آقای قاسمخانی
به عنوان نویسنده در فضای کمدی نشان داده
که کمدی و کمدی موقعیت را خیلی خوب
میشناسد .سام درخشانی و پژمان جمشیدی
با هم فضایی را به وجــود میآورند که کامال
خند هدار است و خیلی بانمک هستند .این
دو شخصیت پشت دوربین هم به همین اندازه
بانمکهستند،اینرفاقتپشتدوربینهست
و جلوی دوربین هم تسری پیدا میکند .دیگر
بازیگران کار هم بسیار خوب هستند و من هم
به عنوان بازیگر دوست دارم در این فضا قرار
بگیرم .مسئله مهمتر این که چقدر در سینمای
ایــران به بعضی بازیگرها پیشنهاد میشود
که رد یا قبول کنیم .این را هم میدانیم که
سینمای ایران در یک دایــرهای قرار دارد که
دایره تکرار است .نمیخواهم ادای بسیاری
از بازیگران را دربیاورم و بگویم روزانــه فیلم
نامههای زیادی به من پیشنهاد میشود ،نه از
همان تعداد کمی که پیشنهاد میشود ،باید
بتوانم یکی ،دو تا را انتخاب کنم که در این
فضای سینمایی بمانم ،فراموش نشوم و امرار
معاش کنم ،آن وقت بتوانم در فضای تئاتر که
دوست دارم کار کنم .مطمئنا از تئاتر پول آن
چنانی در نخواهم آورد ،پس مجبورم در سینما،
تلویزیون یــا نمایش خانگی انتخا بهایی
داشته باشم تا بتوانم از آنها پول دربیاورم.
من در آن دایــره نیستم و خارج از آن هستم.

شهاب حسینی از فردا ساعت
 ،18بازپخش مجموعه «تب
سرد» اثر علیرضا افخمی را از
شبکه آیفیلم روی آنتن خواهد
داشــت .ایــن سریال محصول
سال  82است و حمید گودرزی و کامبیز دیرباز
دیگر بازیگران آن هستند.

در فیلمها و سریالها بازیگرها تکرار میشوند،
االن اصال در باره بد یا خوب بودن آن بحثی
نمیکنم .من میتوانم بینهایت بازیگر جوان
و خوب در تئاتر معرفی کنم که هیچ کدام کار
تصویر انجام نداد هاند و به آ نها پیشنهادی
نمیشود .تهیهکنند هها میتوانند بگویند
نمیتوانیم اعتماد کنیم چــون میخواهیم
بازگشت سرمایه داشته باشیم ،از طرفی هم
اگر به عنوان مثال آقــای درمیشیان به نوید
محمدزاده تئاتری اعتماد نمیکرد ،االن نوید
محمدزاد های به وجود نمیآمد یا اگر کمال
تبریزی و بعد خانم آبیار به هوتن شکیبا اعتماد
نمیکردند ،هوتن شکیبایی به وجود نمیآمد و
همین طور بهرام افشاری .سه بازیگری را مثال
زدم که درخشان هستند ،سابقه تئاتر دارند،
در این مسیر تالش کردند ،خون دل خوردند
و بیپولی هم کشیدند ،امــا یک جایی یک
کارگردانی به آنها اعتماد کرد .باید سرمایه
گذاران و کارگردانانی باشند که به بازیگران
جوان اعتماد کنند ،نمونه درخشانش ،پوریا
رحیمی سام است که به او اعتماد میکنند  ،او
هم عالی بازی میکند و سیمرغ میگیرد .من
میگویم در این فضا باید اعتماد شکل بگیرد.
▪به نظرتان راز محبوبیت زوج کمدی پژمان
جمشیدی و سام درخشانی چیست؟

وقتی دو پارتنر بتوانند موقعیتهای دراماتیک
را که میتواند کالمی باشد و بر اساس کمدی
بدنی یا کمدی موقعیت شکل بگیرد ،با هم
پیش ببرند ،مردم از آنها استقبال میکنند.
مهم این است که دو بازیگر به موقعیتهای
کالمی و جسمانی یکدیگر واقــف باشند و
مهمتر از آن فیلم نامهای بر اساس ویژگیهای

دو بازیگر نوشته شود .پژمان جمشیدی و سام
درخشانی زوجی هستند که هم بد هبستان
کالمی و هــم بد هبستان جسمانیشان با
یکدیگر ،کامال در موقعیتهای کمدی دقیق
شــده اســت .موقعیتهای کمدی را خیلی
خوب میشناسند که با هم چه بکنند ،شاید
یکی از دالیل اش رفاقتی است که با هم دارند.
راز موفقیت زوجهای کمدی شناخت یکدیگر
 ،جنس بازی یکدیگر و فیلم نامهای است که بر
اساس ویژگی آنها نوشته میشود.
▪پژمان جمشیدی در روزهــای گذشته به
دلیل حاشیهای که برایش در جشنواره فجر
به وجود آمد ،چهره خبرسازی بوده .نظرتان
درباره بازی او چیست؟

ایــن که یک فــرد بازیگر خوبی اســت یا بد را
بر اســاس اثــری که دیــده میشود ،میتوان
قضاوت کرد .من امسال فیلمهای جشنواره
را ندیدم و نمیتوانم نظر بدهم ،اما حتما پژمان
جمشیدی در بازیگری مسیری را رفته که
مردم دوستش دارند ،چون مردم با ما در فضای
هنری تعارف ندارند ،برای دیدن بازیگری که
دوست ندارند ،پول نمیدهند .اگر مردم تا
االن پژمان جمشیدی را به عنوان بازیگر دنبال
کردند ،پس حتما در بازیگری او ویژگیهایی
وجود دارد که دوستش دارند .اگر بازیگر به این
جایگاه برسد ،پس بازیگر خوبی است .ما اهالی
هنر شاید با هم تعارف کنیم ،جلوی یکدیگر
قربان صدقه برویم و پشت سر از همدیگر بد
بگوییم ،اما مردم تعارف ندارند.
▪آقای قاسمخانی هم در کارگردانی سریال
«خوب ،بد ،جلف :رادیواکتیو» نقش داشتند؟

بله ،کارگردان آقای چگینی بودند ،اما آقای
قاسمخانی هم مشارکت میکردند ،سریال
یک کار کامال تیمی بود.
▪مانند این سریال ،پیش از این در سریال
«دوپینگ» هم نقش یک نابغه و دانشمند را
بازی کردید.

بله،آننقشفرقمیکرد،اویکفیزیکدانبود،

شخصیت مثبتی داشت و سعیمیکرد کمک
کند ،اما این «سینا» یک دانشمند هستهای
است که سعی میکند فقط خودش را اثبات
کند و کمی منفی است .تالشم این بود چه در
بازی ،چه در بیان و چه در بدن این تفاوت شکل
بگیرد .این دو شخصیت فضاهای متفاوتی
داشتند.
▪تجربه همکاری با آقای مدیری در «هیوال»
چطور بود؟

آقای مدیری به شدت باهوش و کارگردانی
هستند کــه قبل از شـــروع کـــار ،میدانند
مـیخــواهــنــد چــه کنند .در فــضــای کمدی
کــارشــان را بلد هستند و ایــن بــه هــوش و
استعدادشان برمیگردد .بسیار تجربه خوب
و لذتبخشی بود و چیزهای خوبی یاد گرفتم.
▪علت خاصی داشت که در جشنواره فجر
امسال شرکت نکردید؟

بهدلیلکروناکمیمیترسیدم.نقدهارادنبال
میکردم و بــرای دو نفر به شدت خوشحال
شــدم .یکی بــرای پوریا رحیمی سام که یک
دوست صمیمی است و دیگری بانویی که به
او مادرجان میگویم ،خانم رویا افشار .برای
آقای پرستویی هم آرزوی سالمتی میکنم و
امیدوارم سایهاش از سر هنر این مملکت کم
نشود ،ما در فضای هنری کمی به او کم لطف
هستیم و احساس میکنیم حمله کــردن به
آدمها و تخریب آنها باعث رشد ما میشود.
حداقل در بــاره ایشان میتوانم به صراحت
بگویم که او در یک سال شیوع کرونا و قبل از
آن ،جاهایی رفته که هیچ کــدام از ما جرئت
رفتن به آن جا را نداریم ،کارهایی کرده که هیچ
کدام از چهرههای هنری که خیلی هم پررنگ
هستند ،جرئت انجام آن را ندارند که مثال بروند
در دورافتادهترین نقاط سیستان و بلوچستان
کمک کنند ،بروند پیش کارتنخواب ها و
معتادها .همین که پرویز پرستویی در فضای
هنر ایران نفس میکشد ،کار و کمک میکند
،غنیمت اســت و میشود دورادور هم از او
چیزهایی یاد گرفت.

منصور ضابطیان بــا مسابقه
«مـــحـــاکـــات» بـــه شــبــکــه دو
میآید .این مسابقه با حضور
هیئت داوران و تماشاچیان
تــولــیــد مــیشــود و هـــدف آن
حکایتگری و روایت داستانهای زندگی است.
رضاایرانمنشقصدداردسریال
«سپهساالر» که فیلم نامه آن
را چند ســال قبل بــه نگارش
درآورده،جلویدوربینببرد.این
سریالکهفضایطنزیدارد،در
ژانردفاعمقدسودر 26قسمتتولیدخواهدشد.
خ ــداداد عزیزی فــرداشــب در
یــازدهــمــیــن قــســمــت بــرنــامــه
«همرفیق» ،به عنوان مهمان
حـــضـــور خــــواهــــد داشـــــت.
«همرفیق» تا به حال میزبان
هنرمندان بوده و او اولین چهره ورزشی است که
مهمان اصلی برنامه میشود.
بهنوش بختیاری در سریال
«محکمه» ساخته مجید پرکار
بازی خواهد کرد .تهیهکننده
این اثر در گفتوگو با فارس از
مهدی سلوکی و مسعود فروتن
به عنوان دیگر بازیگران این سریال ویژه شبکه
سالمت نام برده است.
امــیــرعــلــی دانــایــی بــا انتشار
ویدئویی از سریال «خوابزده»
ساخته سیروس مقدم نوشته
است که در انتظار پخش درست
این سریال است .پس از پایان
فصل اول این مجموعه ،فصل دوم آن منتشر
نشده و نیمهتمام مانده است.

