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سینمای ایران

چهره ها و خبر ها

رقابتعزتیوجمشیدیدرنوروز
سرانجام در حالی که سینماگران ،به دلیل نگرانی
بابتدیدهنشدنفیلمخوددراکراننوروزی،حاضر
بهنمایشفیلمشاننبودند،فیلمهای«خونشد»اثر
مسعودکیمیایی«،خورشید»ساختهمجیدمجیدی،
«اللــه» ساخته اس ــدا ...نیکنژاد« ،تک خــال» به
کارگردانیمجیدمافیو«هفتهاییکبارآدمباش»
اثر شهرام شاهحسینی ،به مناسبت نوروز 1400
اکرانخواهندشد.
«خورشید» و «خون شد» به واسطه ستارههایشان،
شانس زیــادی برای کشاندن مخاطب به سینما
دارنــد .سه چهره محبوب سینما علی نصیریان،
جواد عزتی و طناز طباطبایی در «خورشید» بازی
کردهاند .عالوه بر این ،فیلم در جشنواره فجر و ونیز
حضور موفق و پرسروصدایی داشت که میتواند
در استقبال از آن تاثیرگذار باشد« .خورشید» با
موضوع بچههای کار ،پس از «شنای پروانه» دومین
فیلم عزتی است که در شرایط بحرانی فعلی اکران
میشود.فارغازویترینفیلم«خونشد»،ناممسعود
کیمیاییبرایطرفداراناوکافیاستتااینفیلمدر
اکرانعمومیدیدهشود.قصهایناثرماننددیگرآثار
کیمیایی درباره خانواده دوستی ،غیرت ،معرفت و
برادریاستوبازیگرانآنسعیدآقاخانی،لیالزارع
ونسرینمقانلوبازیهایخوبیداشتهاند.
یکی دیگر از فیلمهایی که میتوان به فروش آن در
اکران نــوروزی امیدوار بود« ،هفتهای یک بار آدم
باش»است.علیپاکزاد،مسئولروابطعمومیفیلم
در گفتوگو با خراسان درباره جزئیات فیلم گفته
استکهاینفیلمیککمدیخانوادگیاستوپژمان
جمشیدی،پژمانبازغیورعناآزادیوردرآنبازی
کردهاند .داستان فیلم نیز درباره دو برادر است که
شرایطزندگیشاننسبتبهیکدیگرکامالمتفاوت
است و به بهانه اتفاقی که برای پدرشان میافتد
با یکدیگر همراه میشوند .باتوجه به ژانر فیلم و
حضور ستاره محبوب کمدی پژمان جمشیدی،
این فیلم گزینه مناسبی برای اکران نوروز است.
دیگر فیلم کمدی این فهرست «تک خال» است که
شبنم قلیخانی ،پوریا پورسرخ و سحر قریشی در
آن حضور دارند .پیشبینی میشود «هفتهای یک
بارآدمباش»درمقایسهبااینفیلم،بهفروشبهتری
درگیشهدستیابد.فیلم«الله»اسفندماهسال91
جلویدوربینرفت،اماپسازمدتیفیلمبرداریآن
متوقفوسال،98فیلمبرداریآنکاملشد.اکنون
این فیلم پس از گذشت 9سال از آغاز فیلم برداری،
اکران میشود« .الله» درباره الله صدیق قهرمان
اتومبیلرانیاستونیکیکریمی،همایونارشادی،
آزیتاحاجیانولیالاوتادیازبازیگرانآنهستند.

راهنماییهایی که میکردند و اتودهایی که
میزدیم ،خیلی خوب بود .بازی در این فیلم
بــرای تکتک بازیگران آن ،کار بسیار سخت
و مشقتباری بــود .چند بازیگر آقا بودند که
در شرایط فوقالعاده سختی کار کردند ،در
سکانسی در سرمای زمستان روی آنهــا آب
میپاشیدند .به نظرم واقعا باید از آنها تقدیر
میشد .آقای کارت هم پا به پای بچهها زحمت
کشیدند،بهایشانخستهنباشیدمیگویم.

مائده کاشیان

ناهیدمسلمی،بازیگرپیشکسوتتئاتر،سینماو
تلویزیون،اینروزهابادوسریال«میخواهمزنده
بمانم» ساخته شهرام شاه حسینی و «سیاوش»
به کارگردانی سروش محمدزاده ،در نمایش
خانگی حضور دارد و فیلم «شنای پروانه» اثر
محمد کارت را نیز روی پرده سینماها در حال
اکــران دارد .این بازیگر آخرین بار نــوروز 98
سریال کمدی «زوج یا فرد» را روی آنتن داشت و
مدتیاستکهازتلویزیونفاصلهگرفته.بهبهانه
آثاری که ناهید مسلمی در حال انتشار و اکران
دارد،دربارهحضورپررنگاودرنمایشخانگیو
تجربهبازیدرفیلم«شنایپروانه»،گفتوگویی
بااینبازیگرداشتیم.
▪چــرا پس از سریال «شــهــرزاد» مدتی در
نمایشخانگیغیبتداشتید؟

بله ،در نمایش خانگی حضور نداشتم ،اما در
سریالهای تلویزیونی مانند «هیئت مدیره» و
«زوج یا فرد» و تئاتر بازی کردم .من همه چیز را
بهتئاترفروختم.
▪یعنیاولویتشماتئاتراست؟

همیشه اولویتم تئاتر بوده ،بعد از آن رادیو و بعد
سینماوتلویزیون.تئاتربرایمخیلیجذاباست،
ارتباطتنگاتنگیکهبامردمدارم،همیشهخیلی
به من کمک کرده و مانند یک جور تراپی برایم
بوده.درطولیکی،دوسالگذشتهسریالهای
تلویزیونی زیادی به من پیشنهاد شده ،اما واقعا
کیفیت کارهای تلویزیون آن قدر پایین آمده که
متاسفانههیچکاریراقبولنکردم.نقشهایی
کهبهخانمهامیدهند،درجهکیفیپایینیدارد،
نقشهاییکهفقطبایدچایببریوبیاوریودر
آشپزخانهباشی،برایبازیگریمانندمنکهتئاتر
کارمیکنم،هیچچالشیندارد.
▪بهنظرتانبرایبازیگرانپیشکسوتوضع
بدتراست؟

نــه ،بــرای بازیگران جــوان هم نقشهای آن
چنانی نیست ،کال بــرای خانمها نقشهای
چالشبرانگیزیوجودندارد.شایدبهدلیلاین
کهمندرتئاترنقشهایچالشیزیادیرابازی
کردم ،نقشهایی که در سریالهای تلویزیونی
وجود دارد ،من را راضی نمیکند .سریالهای
نمایش خانگی خیلی بهتر است .از هر لحاظ

کهفکرشرابکنید،آزادیبیشتریداریم.اصال
در تلویزیون نمیتوانیم هیچ حرکتی بکنیم و
محدودیتهای زیادی وجود دارد که آدم را از
خالقیتبازمیدارد.
▪برویمسراغسریال«میخواهمزندهبمانم»،
چه شد که پیشنهاد بــازی در این سریال را
پذیرفتید؟

پس از تلهفیلم «دو ماجرا برای یک ازدواج» و
«همهچیزآنجاست»،اینسومینهمکاریمن
با آقای شاهحسینی است .نقشم در «همهچیز
آن جاست» آن قدر برایم چالش داشت که یکی
از بهترین نقشهایم در دوران کــار هنریام
در تلویزیون بوده است .چون خاطره خوبی از
همکاریباایشانداشتم،وقتیاینکاررابهمن
پیشنهاد کردند ،فیلم نامه را خواندم .نقشم را
دوست داشتم و دلم میخواست کنار آقای شاه
حسینیکهکارشانرابلدهستندوهمهبازیگران
سریال،کارکنم.

▪بــا تــوجــه بــه صــحــبـتهــای تـــان دربــــاره
چالشبرانگیزبودننقش،شخصیت«بهجت»
این ویژگی را داشت؟

بله ،نقش جوانتر از سن خودم بودم و چهرهام را
تغییردادهبودندکهبرایمجالببود.

▪میان بازیگران جــوان سریال ،بازیگری
هست که بازیاش را در این مجموعه دوست
داشتهباشید؟

متاسفانه با آقــای حامد بهداد مقابل یکدیگر
سکانسی نداشتیم ،البته هنوز تصویربرداری
سریالتمامنشده،شایددرآیندهسکانسهایی
داشته باشم که با ایشان هم بــازی کنم ،اما با
علی شادمان ،پدرام شریفی و سحر دولتشاهی
سکانسهایی داشتم که خیلی خوب بودند و
آنهارادوستدارم.

▪عدهای گفته بودند داستان کلی سریال،
شباهتهاییبهسریال«شهرزاد»دارد.

من نشنیدم و جایی نخواندم ،شاید چون خیلی
کم در فضای مجازی حضور دارم ،این موضوع
باعث تعجبم شده ،اما نه به نظرم هیچ شباهتی
ندارد.اصالبهذهنخودمخطورنکردهبود.
▪تجربه حضور در سریال «سیاوش» چطور
بود،راضیهستید؟

من درب ــاره ایــن سریال گــایـهای داشتم و به
کــارگــردان کــار آقــای ســروش محمدزاده هم
گفتم که شخصیت «منیژه» را که بازی کردم،
خوب نپروراندند .شخصیت مــادر «سیاوش»
بایدپروراندهمیشد،امادرخطداستانبههیچ
وجه این اتفاق نیفتاده .گالیهام را گفتم و گفتند
صبرکنیدسریالراببینید،مردمچهاستنباطی
میکنند ،اما گفتم من راضــی نبودم .در باره
شخصیت خودم صحبت میکنم که باید بیشتر
بهآنپرداختهمیشدوچیزیکمدارد.
▪خودتان کــدام سریال را بیشتر دوست
دارید؟

من به عنوان بازیگر دوســت دارم کــاری را که
میکنم ،بــرایــش زحمت میکشم و انــرژی
میگذارم  ،مردم ببینند و دوست داشته باشند،
اما خــودم «میخواهم زنــده بمانم» را ترجیح
میدهم،چونمردمباآنارتباطبیشتریبرقرار
کردند و از ابتدا سریال بسیار دراماتیک شروع
شد.
▪عــاوه بر ایــن دو ســریــال ،اکنون «شنای
پروانه» را هم روی پرده سینما در حال اکران
دارید ،همکاری با کارگردان جوان آقای کارت
چطوربود؟

خیلی لذتبخش بود ،چون کارشان را خیلی
بلد بــودنــد و مــشــورتهــایــی کــه م ـیدادنــد،

▪نظرتان درباره بازی آقایان عزتی و آقایی در
فیلمچیست؟

آقای آقایی فوقالعاده بودند ،یکی از بهترین
نقشهایشان بود .خدا را شکر به ایشان و خانم
طباطبایی جایزه دادند ،چون واقعا حقشان
بود .جواد عزتی هم در کنار نقشهای کمدی
که ایفا میکند ،این نقش جدی را خیلی خوب
بازی میکند .آقای عزتی همیشه در کنار آقای
کارت بود و در کنار یکدیگر مدام به بازیگران
ُکنسه میدادند .واقعا همکاری ایشان حرف
ندارد،یعنیخودشانراجزئیازفیلممیدانند.
البتهدراینفیلمهمهچنینحسیداشتند.اگر
این حس همکاری و همیاری در «شنای پروانه»
نبود ،چنین فیلم درجهیک و متفاوتی ساخته
یشد.
نم 
▪در تلویزیون سریالهای کمدی مختلفی را
بازیکردید،آثارکمدیرابیشتردوستدارید
یا آثار جدی؟

هردو را دوست دارم .در کمدی خودم را جدا
نمیکنم،اصالفکرنمیکنمفیلمکمدیاست،
خودمهستمودرموقعیتکمدیقرارمیگیرم.
مردم میگویند در نقشهای کمدی شیرین
هستی ،مثال در سریال «زوج یا فرد» وقتی در
خیابانبازیمیکردیم،مردممیگفتنداینقدر
شیرینی نخور! یعنی نقشم در سریال برایشان
جدی بود و باور کرده بودند که دیابت دارم و
نباید شیرینی بخورم  ،قضیه برایشان جدی بود
وباورکردهبودند.شایدخودمخاطباناحساس
نکنندبایکجملهچقدرسرنوشتسازهستند،
اماهمینیکجملهخستگیراازتنبازیگراندر
میکند .در تئاتر نقش مادربزرگهایی را بازی
کردم که تماشاچیان پشت صحنه گفتند چقدر
شبیه مادربزرگ یا مادرم بودی و این ارتباط را
میفهمیدم،امادرتلویزیونوسینماآدممتوجه
نمیشود چقدر ارتباط برقرار می کنند .همین
یک جمله کسی که از ماشین پیاده میشود و
میگوید،واقعابرایمنخیلیتاثیرگذاراست.

حبیبرضاییامشبساعت،21
آیین پایانی هجدهمین جشن
تصویر سال را اجرا خواهد کرد.
دراینمراسمکهبهصورتمجازی
بــرگــزار م ـیشــود ،برگزیدگان
معرفی خواهند شد و سامان احتشامی نیز در کنار
رضاییحضوردارد.
صابر ابر تعطیالت نوروز ،با فیلم
«زیرنورکم»ساختهمحمدپرویزی
به سینمای آنالین خواهد آمد.
لیال زارع ،حمیدرضا آذرنــگ،
بهناز جعفری و رابعه مدنی دیگر
بازیگرانیهستندکهدراینفیلمبازیکردهاند.
کمند امیرسلیمانی برای بازی
درمجموعه«کلبهعموپورنگ»به
کارگردانی احمد درویشعلیپور
جلویدوربینرفته.سعیدوسپند
امیرسلیمانی،امیرمحمدمتقیان
وآرشمیراحمدینیزبازیگرانجدیدآنهستند.
فـــرزاد فــرزیــن در اولــیــن تجربه
خود در زمینه اجــرا ،برنامه «منو
بشناس» را اجــرا میکند .این
ندرروبیکا
برنامهازچهارمفروردی 
منتشر خواهد شد .در این برنامه
از قطعه «منو بشناس» با همخوانی  40خواننده
یشود.
رونماییم 
امیرحسین صدیق برنامه تحویل
سال شبکه پنج را اجرا نمیکند.
تهیهکنندهاینبرنامهدرگفتوگو
بــا تسنیم توضیح داده کــه این
موضوع قطعی نبوده و صدیق و
همسرشجزوگزینههایاجرایبرنامهبودهاند.
جوادانصافیدرگفتوگوباصبا،
از بــازی در سریال «مستوران»
ب ــه کـــارگـــردانـــی ســیــدجــمــال
سیدحاتمی خبر داده اســت.
این سریال در دوران شاه عباس
صفوی روایت میشود و انصافی نقش «تلخک» شاه
راایفامیکند.

