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تلویزیون
صیادی :مردم این روزها به
سریال های شاد نیاز دارند

یوسف صیادی با اشاره به اینکه من اولویتم
کار طنز و کمدی است ،تاکید کرد که سریال
ه��ای طن��ز را دوس��ت دارم و فکر می کنم
مردم در حال حاضر به سریال ها و کارهای
ش��اد نیاز دارند«.یوس��ف صی��ادی» بازیگر
سریالهای طنز در گفت و گو با فارس درباره
اولوی��ت هایش در انتخ��اب آثار گفت :قطعا
انتخاب نقش مقوله بس��یار مهمی است اما
من همواره اولویتم کار طنز و کمدی اس��ت.
س��ریال های طنز را دوست دارم و فکر می
کنم مردم هم در حال حاضر نیاز به کارهای
ش��اد دارند.وی در ادامه به سریال سه دونگ
سه دونگ اشاره کرد و عنوان داشت :من در
آثار بسیاری خضور داشته ام ولی درباره این
س��ریال که از آی فیلم به تازگی پخش شد
باید بگویم بازخوردهایی که از این س��ریال
گرفتیم نش��ان داد که توانسته است با مردم
ارتباط بگیرد و بینندگان زیادی را به خودش
جلب کند .یکی از مهمترین نقاط قوتش هم
این بود که موضوعی عینی داشت.وی ادامه
داد :در این س��ریال ب��ه موضوعاتی پرداخته
می شود که برای مردم ملموس است و همه
به نحوی با آن مواجه هستند .از طرف دیگر،
شخصیت افراد در این سریال بسیار عینی و
واقعی اس��ت .در این مجموعه ،تیپ سازی
ی نداریم و ش��خصیت ها جدا از مردم
آنچنان 
کوچه و بازار نیس��تند .مسئله دیگر اینکه ،در
ای��ن س��ریال چیدمان بازیگ��ران خوب بود.
منظورم این اس��ت ،افرادی که کنار یکدیگر
بازی می کردند با هم هماهنگ و یکدس��ت
بودن��د .به این نکته هم باید اش��اره کنم که
سریال س��ه دونگ س��ه دونگ متن خوبی
داشت.
«آسمان هوای باران دارد»
سریالی خانوادگی است

مجموعه تلویزیونی «آس��مان ه��وای باران
دارد» ،در جه��ت آگاه��ی خانوادهه��ا درباره
موضوعهای��ی چون مواد مخ��در در مدارس،
آس��یبهای اس��تفاده از فناوری در خانواده و
مدرس��ه و جایگاه خانواده در تعلیم و تربیت
فرزندان به تصویر کش��یده ش��ده اس��ت .به
گ��زارش ف��ارس ،همیش��ه تولید و س��اخت
سریالهایی با مضامین تربیتی و آموزشی در
اولویت سازمان صداوسیما است .سریالهایی
که ع�لاوه بر آموزش ،وظیف��ه تربیتی برای
فرزن��دان و والدین را نیز عهدهدار میش��وند
و در این راستا ش��اید تا حدودی کمک حال
والدین شوند .قریب به ده سال پیش سریالی
تحت عنوان «آسمان همیشه ابری نیست»
به کارگردانی سعید عالم زاده و تهیه کنندگی
امیر پوررحمانی از ش��بکه یک س��یما پخش
ش��د و بازخورده��ای متنوعی داش��ت .تولید
این سریال در سال گذش��ته به پایان رسید،
اما هنوز زمان مشخصی برای آن اعالم نشده
است.
آغاز پخش «خانه ما» با یک هفته تاخیر

یکی از کارگردان های مستندمسابقه خانه ما
از برطرف شدن مشکل پخشی این مجموعه
خب��ر داد و مخاطب��ان را به تماش��ای آن از
پنجشنبه این هفته ( ۶تیر ماه) دعوت کرد.
احس��ان عمادی کارگردان مجموعه «خانه
م��ا» ،در گفتگ��و با فارس درب��اره تاخیر در
پخ��ش قس��مت اول این مس��تند مس��ابقه
گفت :سوءتفاهم هایی درباره خانه ما وجود
داشت که خوشبختانه با کمک معاونت سیما
و ش��بکه نس��یم تاکنون حل شده و پخش
این مجموعه از پنجش��نبه همین هفته آغاز
خواهد ش��د.وی اف��زود :خوش��حالیم که با
پخش برنامه ما از ش��بکه نس��یم ،توفیقات
خوب��ی در ارتباط با جذب مخاطبان داش��ته
ایم و حاال این مسابقه به فصل هفتم رسیده
و کم��اکان ادامه خواهد داش��ت.کارگردان
«خان��ه ما» تاکید کرد :این فصل در ش��هر
زیبای ش��یراز می گ��ذرد و مخاطبان منتظر
س��وپرایزهای خاص قسمتهای پیش رو و
چالش های جذابی که خانواده ها درگیر آنها
می ش��وند باش��ند.وی در پایان گفت :تولید
فصل هش��تم مجموعه که با ثبت نام تعداد
زیادی از خانواده های مشهدی همراه بوده
به زودی آغاز خواهد شد.

باالخره نقش مورد عالقهام را در سینما بازی میکنم

بازیگر فیلم “زهرمار” گفت :مسلم ًا روزی
باالخره نقش مورد عالقهام را در س��ینما
بازی میکنم و در این ش��کی نیست ،من
منتظر چیزی نیس��تم بلکه همیش��ه کار
خ��ودم را میکن��م ،بازی در نقش��ی ایده
آل در س��ینما دی��ر و زود دارد اما طبیعت ًا
برای هر بازیگری در زمان مناس��ب پیش
خواه��د آمد.نس��یم ادبی بازیگر س��ینما،
تئات��ر و تلویزی��ون در گفتوگو با میزان،

درخصوص آخری��ن فعالیتهای خود در
عرص��ه بازیگ��ری گفت :فع ً
ال مش��غول
کارگردانی تئاتر خودم هستم اما در بخش
سینما و تصویر در حال حاضر چندین فیلم
آماده اک��ران دارم که در صف اکران قرار
داش��ته و در انتظار روی پ��رده رفتن آنها
هستم.وی در همین راستا ادامه داد :فیلم
“آش��فتگی” ساخته فریدون جیرانی ،فیلم
سینمایی “بیوزنی” از مهدی فرد قادری

و مرد بدون سایه ساخته علیرضا رئیسیان
از جمله آثاری هس��تند که هم اکنون در
صف اکران دارم ،البته چند فیلم دیگر هم
وجود دارد که زمان زیادی از ساختشان
میگذرد و خبری از اکرانشان ندارم.بازیگر
س��ریال “ش��هرزاد” درباره ب��ازی در آثار
نمایش��ی اذعان کرد :در عرصه تئاتر هم
دو نمایش آماده اجرا دارم ،تیر ماه امسال
در تماشاخانه ش��هرزاد نمایشی مونولوگ

(ت��ک نفره) را ب��ه کارگردانی “س��هراب
حس��ینی” روی صحنه خواهم داشت ،از
اول مرداد ماه نیز در عمارت نوفللوش��اتو
نمای��ش “گورخوابه��ا” ب��ه کارگردانی
“سیامک صفری” را خواهم داشت که در
آن با خود کارگردان همبازی هس��تم.وی
درباره حضور خود در عرصه سینما تصریح
کرد :من در عرصه بازیگری کار خودم را
انجام میدهم و خیلی به دنبال این نیستم

کامبیز دیرباز مجری «نسیم» میشود

ک��ه حتما در یک عرصه پررنگ باش��م و
یا بدرخش��م ،ترجیح میدهم همواره کار
خ��وب را قب��ول و بازی کن��م ،برای من
فعالیت مس��تمر و مثبت مهم است و زیاد
به حواشی کاری ندارم.

هادی حجازیفر :رابینهودوار از سینما به تئاتر پول میآورم

جریان جعلی در تئاتر ایجاد شده است

گروه فرهنگی :ه��ادی حجازیفر ،بازیگر و
کارگردان سینما و تئاتر گفت :در حال حاضر
جریان جعلی در تئاتر ایجاد ش��ده که برای
کارهای بیمحتوا تماش��اگر تربیت میکند.
ای��ن آثار لزوم��ی برای اج��را ندارند و فقط
سالن پر میکنند.
هادی حجازی فر درباره نحوه تشکیل گروه
ی که برای داشتن سالن
تئاتریشان و رویای 
تئاتر داش��تند ،توضیح داد و گفت :ما س��ال
 ۷۷گروه تئاتر «گسس��ت» را در دانش��گاه
تش��کیل دادیم همیشه دوست داشتم سالن
تئاتر داشته باشم چرا که یکی از مشکالت
گروههای تئاتری پس از دانش��گاه ،داشتن
محل اجرا است.

نمایشی خودمان را داشته باشیم.وی درباره
حضور بازیگران س��ینمایی و س��لبریتی در
تئات��ر گفت:به نظر من هیچ اش��کالی ندارد
چرا نباید حضور داش��ته باشند وقتی با خود
تماش��اگر میآورند؟ در ی��ک دوره همینها
ب��ه تئاتر ما کم��ک کردند ام��ا االن خیلی
بازیگران حرفهای تئاتر هس��تند که نیازی
به حضور بازیگران سینما ندارند و خودشان
شناخته شده هستند .در هر صورت رویکرد
من این نیس��ت که از س��لبریتیها استفاده
کنم اما این هم نیست که یک زمانی چنین
بازیگرانی در کارهایی سالن هامون حضور
داشته باشند ،مخالفت کنم!
وی همچنین درباره برنامههای آموزشیشان
نیز گفت :تصمیم نداریم کالس آموزش��ی
برگ��زار کنیم ام��ا در دوره کوتاه مدت قرار
است ورکشاپهایی یک یا دو روزه رایگان
با گروهها و کس��انی که دنب��ال یادگیری و
انتقال تجربه هس��تند  ،داشته باشیم .شاید
این حرفها برایم دش��من تراش��ی هم در
تئاتر بکند!
حجازیف��ر ب��ا نق��د ب��ر حض��ور برخ��ی
آموزش��گاههای ج��دی بازیگ��ری گف��ت:
متأس��فانه هفت��اد درصد کس��انی ب��ه این
آموزشگاهها مراجعه میکنند یا دنبال فضای
حرفهای هستند یا اینکه در دانشگاه چیزی
یاد نگرفتهاند .چرا باید یک دانشجو یا فارغ
التحصیل به این آموزشگاهها برای آموزش
مجدد مراجعه کند؟

مخال�ف حض�ور س�لبریتیها در تئات�ر

نیس�تم

وی در ادام��ه افزود :مدرک فوق لیسانس��م
را هم از دانش��گاه تربی��ت مدرس گرفتم و
بیشتر هم کار نظری انجام دادم بنا بر این تا
س��ال  ۹۲فقط دو نمایش روی صحنه برده
بودم ،در حالیکه در دوره لیسانس بیست کار
انجام دادم« .مالقات بانوی سالخورده» در
پالتو نمایش تئاتر ش��هر ه��م به این علت
جور شد که یکی از گروههای حرفهای تئاتر
آماده نش��د و س��الن را پس از دیدن اجرای
جش��نواره به مدت محدود بیست شب به ما
دادند.وی با اش��اره به اینکه از ابتدای طرح
بحث تئاتر خصوصی ب��ا آنها مخالف نبوده
اس��ت ،گفت :رویکرد دول��ت در زمینه عدم
حمایت از تئاتر خوب جواب داد و گروههای
خصوصی توانستند کار کنند .بنا بر این دیگر
جا برای هیچ کس��ی در هیچ س��النی تنگ
نمیش��ود.حجازیفر با بیان اینکه دو سال
و نی��م بدون وقفه س��ینما کار کرده و حتی
گاهی مورد ش��وخی عدهای قرار میگرفته
که ب��ه خودش اس��تراحت نمیدهد ،افزود:
در جریان تماش��اخانه باران و مش��کالتش
از روزی ک��ه خیام وقار کار را ش��روع کرد،
بودم .پس از واگذاری تماش��اخانه ،ما موفق
ش��دیم آن را برای چهار س��ال از صاحبش
رهن کنی��م بنابراین تصمیم به بازس��ازی
گرفتی��م چرا ک��ه فضای داخل��ی آن خیلی
مشکل داش��ت .ایمنی ساختمان هم بد بود
و من معتقد به احترام گذاش��تن به تماشاگر
در همه زمینهها هس��تم.وی در ادامه افزود:
رویکردم از ابتدا این نبوده که فقط به دنبال
پول هس��تم چرا که میخواهم نام و نشانی
برای س��الن ایجاد کن��م .در حال حاضر در
صورتی که حریقی در این س��الن رخ بدهد

تماش��اگران  ۱۵دقیقه فرص��ت دارند که از
س��الن بیرون بروند چرا که از متریال نسوز
در س��الن اس��تفاده شده اس��ت.حجازیفر
درباره هزینههای بازسازی مکان تماشاخانه
گفت :برای این کار مجبور ش��دم چند فیلم
دیگر هم بازی کنم تا هزینهها تأمین شود.
وی با اش��اره به اینکه قرار است شبانه تنها
دو نمایش روی صحنه برود تا گروهها دچار
مشکل نشوند ،افزود :در راستای حمایت از
گروههای تئات��ر تجربی تصمیم داریم یک
باکس س��اعت  ۱۷هم داشته باشیم .اولین
اجرای م��ا «پروانه الجزایری» بود و از فردا
هم قرار اس��ت «تایم لپس» اجرا بشود .ما
ب��رای قبول ه��ر اجرایی خودم��ان بازبینی
میروی��م چ��را که برایمان مهم اس��ت چه
نمایش��ی روی صحنه میرود.ای��ن بازیگر
و کارگ��ردان س��ینما و تئاتر گف��ت :نحوه
درصدی بستن با گروههای نمایشی بستگی
به کیفیت اجرایش��ان دارد ام��ا بهای بلیت
حتما پایین خواهد بود تا سالن شناخته شود.
ما استعدادهایی در کارهای جدید میبینیم
که مطمئنا تا پنج س��ال دیگر از آنها خیلی
خواهیم ش��نید.وی در ادامه توضیح داد :در
حال حاضر یک جریان جعلی در تئاتر ایجاد
ش��ده که تربیت تماش��اگر ب��رای کارهایی
میکن��د که نه محتوای��ی دارند و نه لزومی
برای اجرا بلکه فقط سالن پر میکنند و همه
دس��ت میزنند .نمیگویم وجود این کارها
ایرادی دارد اما من ت�لاش میکنم هزینه

ب��رای کارهای��ی کنم که به نظرم درس��ت
میآین��د.وی درباره دیگر رویکردهایش��ان
در تماش��اخانه هامون هم توضیح داد :قرار
اس��ت از منتق��دان و تماش��اگران حرفهای
تئات��ر ،برخی دوس��تان قدیم��ی و جوانان
دع��وت ب��رای همکاری و مش��ورت کنیم،
تعدادی از آنها را هم در فضای مجازی پیدا
کردهایم .خالصه اینکه تالشمان این است
« ،هام��ون» محل طالقی عاش��قان تئاتر
ش��ود .برخی از این ایدهها هزینه بر اس��ت
 ،امیدوارم خدا به س��ینما عم��ر بدهد تا ما
هزینههایش را تأمین کنیم.وی با تش��کر از
برخی گروههایی که در راستای تأسیس این
تماش��اخانه حمایت مادی و معنوی کردهاند
چون مرکز هنرهای نمایش��ی ،ش��هرداری
منطقه ،ش��ورای نظ��ارت و ارزش��یابی و ..
گفت :نمای��ش «پروانه الجزایری» در دوره
اجرای خود در این س��الن توانست دو هزار
نفر را جذب کند و مبلغ فروش��ش نیز بیش
از هفتاد میلیون تومان شد که درصد بیست
درصد برای سالن و هفتاد درصد برای گروه
تأمین شد.

ای�ن روزها برایم مهم نیس�ت چه فیلمی

ب�ازیکن�م

وی با اش��اره به اهمیت��ی که ایفای نقش و
کارگردانی تئاتر نسبت به سینما برایش دارد،
گفت :شاید االن در سینما خیلی برایم مهم
نباش��د چه فیلمی بازی میکنم اما در تئاتر
االن یک ترس و نگرانی دارم چرا که مدتی

دور ب��ودهام .تصمیم دارم نمایش «مکبث»
و «رومئ��و و ژولیت» را ب��رای مهر و آبان
آم��اده کار کنم.وی درب��اره رومئو و ژولیت
گفت :این نمایش قرار اس��ت عروس��کی و
یک کمدی پارودی با اش��یاء باشد .در واقع
این کار احیاء همان کاری است که در سال
 ۸۸اجرا کردیم.حجازیفر با بیان اینکه هیچ
س��ندی از خانه و ماشین و ملکی به نامش
نیست ،گفت :اگر سینما نبود واقعا تأمین این
هزینهها برایم س��خت بود شاید برای ادامه
نمیتوانستم چنین رویکردی را داشته باشم
که پول هم به گروهها هم بدهم اما س��ینما
چنی��ن امکانی را برای��م فراهم کرد .تالش
دارم فع�لا رابین هود وار از س��ینما به تئاتر
بیاورم .در نهایت ای��ن چرخه تأمین هزینه
در تئات��ر معیوب اس��ت و در بدترین حالت
هزینهها ه��م در نمیآید اما من میخواهم
ثابت کنم ک��ه عالوه بر تأمین هزینهها ،به
سوددهی اندکی هم در آینده خواهیم رسید.
وی درباره تغییر عنوان تماش��اخانه توضیح
داد :ما هنوز با مجوز تماشاخانه «باران» کار
میکنیم اما مجبور ش��دیم به خاطر برخی
مسائل از جمله برخی سوابق قبلی که البته
هم نادرست بود ،نام س��الن را تغییر دهیم.
حجازیفر با بیان اینکه تا س��ه سال آینده
تصمیم دارد یک پردیس تئاتر تأسیس کند،
گفت :امیدوارم این س��الن ه��م بعد از یک
سال و نیم آینده صرفا برای اجراهای گروه
تئاتر «گسست» باش��د و ما اینجا تولیدات

بلندپروازیه�ایزی�ادیدارم


به گزارش فارس  ،وی در پاس��خ به سؤالی
مبنی بر پررنگ بودن حضورش در سینما و
امکان ضربه زدن آن به مدیریت تماشاخانه
هامون گفت :خیر من اینطور فکر نمیکنم
بهرحال بچههای گروه همه هستند  .شاید
م��ن در برخی چیزه��ا دیکتاتور باش��م اما
حض��ور بچهها خیلی کمک میکند در ثانی
ما میبایس��ت هزینهها را ه��م فعال تأمین
کنیم .من بلندپروازیهایم زیاد است گاهی
تا نیمههای شب اینجا دیالوگ میگویم اما
بهرحال باید به چیزهای دیگر هم فکر کرد.
وی ب��ا بیان اینکه به نظرش فعالیت صنفی
در تئاتر شکست خورده است ،گفت:بهرحال
من در اصناف حضور خواهم داشت اما نقش
منفعل چ��را که فرصتش را هم ندارم منتها
س��از مخالف هم نخواهم زد .برای گرفتن
یک مجوز در این س��الن فکر میکنم چند
درخت برای پر کردن فرمها ،تست اعتیاد و
مجوز و چیزهای دیگر قطع شده است!

دهکردی:

برای نقشم در سریال «گاندو» ۲۵کیلوگرم وزن اضافه کردم

بازیگر سریال تلویزیونی «شهریار» گفت:
س��ریال «گان��دو» دش��واریهای زیادی
داش��ت ،ب��رای اینکه به هیب��ت و هیکل
مدنظر نقشم در س��ریال «گاندو» نزدیک
ش��وم  ۲۵کیلوگرم وزن اضافه و نهایت ًا این
ش��خصیت را از صفر تا صد طراحی کردم.
بههرح��ال آنچ��ه در توان من بود ،س��عی
ک��ردم انجام دهم که این نقش به بهترین
شکل اتفاق بیفتد .این شبها مجموعهای
جدیدی به نام «گاندو» در رس��انه ملی هر
شب از شکه سه س��یما روی آنتن میرود
که به دلیل جذابیت موضوع و بازی خوب
بازیگران بااستقبال بس��یاری از مخاطبان
مواج��ه ش��ده اس��ت« .پی��ام دهکردی»
نی��ز در مجموعه تلویزیون��ی «گاندو» به
نقشآفرینی ش��خصیتی محوری و سخت
میپردازد که به این بهانه میزان به س��راغ
این بازیگر س��ینما ،تئاتر و تلویزیون رفته
و با وی پیرام��ون موضوعات متفاوتی در
خصوص س��ریال تلویزیون��ی «گاندو« و
دیگر فعالیت های این هنرمند به گفتوگو
نشسته است که در ادامه خواهید خواند:

* کم�ی در مورد فعالیته�ای اخیر خود در
عرصه بازیگری صحبت کنید

در حال حاضر س��ریال «گاندو» را از شبکه
سه س��یما دارم که این شب ها با استقبال
خوبی مواجه ش��ده ،همچنین در تئاتری به
نام «جنای��ت و مکافات» ب��ه ایفای نقش

میپردازم که در تاالر وحدت هر شب روی
صحنه میرود ،در حوزه ادبیات نیز مشغول
تهیه و آمادهس��ازی یک کتاب گویا تحت
عنوان «کجایی» هس��تم ک��ه ب ه زودی در
قالب س��ی دی روانه بازار خواهد ش��د و در
کنار این فعالیتها به تدریس و کالسهای
آموزشی نیز میپردازم.

*در مورد س�ریال «گاندو» که این ش�بها
با اس�تقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه
شده بگویید

مجموع��ه «گان��دو» ب��ه کارگردانی جواد
افش��ار و تهیهکنندگی مجتب��ی امینی و با
همکاری موسس��ه شهید آوینی تولید شده
و نویس��ندگی آن را آرش قادری بر عهده
دارد ،این مجموعه کاری در فضای امنیت
ک بخشی از آن
و ضد جاسوس��ی بوده و ی 
در مورد جاس��وسهایی میباش��د که در
ایران فعالیت میکردند ،من در این سریال
نقش «مایکل هاشمیان» که به «جیسون
رضائیان» معروف اس��ت را بازی
میکن��م ،ای��ن فرد ب��رای مردم
شناخته شده است ،زیرا از طریق
اخبار در همان زمانی که دستگیر
ش��د خیلی مطرح ش��د و تا سال
 ۹۵-۹۴نیز سر خط خبرها بود.
«جیس��ون رضائیان» شخصیت
بهش��دت پیچیده و بسیار سختی
دارد ،در واقع پیچیدهترین نقشی

اس��ت که در تلویزیون طی این س��الها
داش��تهام ،راس��تش را بخواهید اص ً
ال قرار
نبود خود جیس��ون رضائیان را بازس��ازی
نماییم که اگر قرار بر این بود ضرورتی به
حضور بنده وجود نداشت و میتوانستند با
حضور نابازیگر و شبیهسازی ازنظر چهره به
گزینه ایده آل خود برسند ،اما دغدغه اصلی
کارگردان این بود که جیس��ون رضائیان را
در غالب یک سریال با تمامی جذابیتهای
نمایشی و کش��شهای دراماتیک بتوانیم
برای مخاطب بازس��ازی کنی��م ،یعنی در
حین اینکه نقش باورپذیر باش��د ب ه نوعی
جیس��ون رضائیان را تداعی کند ،در بحث
لهجه و فضاسازی هم شخصیت جذاب و
گیرایی باشد که تماشاگر بتواند قصه را ب ه
خوبی دنبال کند.

*چه طور خود را به نقش نزدیک کردید؟

قب��ل از اینک��ه این س��ریال بخواهد کلید
بخ��ورد در هم��ان بزنگاه به دلی��ل اینکه،

مطالعات تاریخی را خیلی دوس��ت دارم و
برایم بسیار دلنشین است ،در همان مقطع
زمان نیز پیگیر ماجرای جیس��ون رضائیان
بودم و ب��ه همین دلیل خیلی ش��خصیت
غریبی برایم نبود ،اما ب ه ضرورت این نقش
کوش��ش کردم بیش��تر به این ش��خصیت
نزدیک ش��وم ،پیشنهاد ش��د که فیلمها و
اس��ناد صوتی که از این ش��خص موجود
اس��ت را گوش دهم ،اما ترجیح من بر این
بود که خلقی بر اساس ادراک خودم انجام
دهم تا نتیج��ه کار خوب ش��ود به همین
دلیل نه فیلمی دیدم و نه صدایی ش��نیدم،
اما در مورد این ش��خصیت مطالعه زیادی
کردم که بتوانم با افکار ،عقاید ،احساساتش
آشنا شوم و زوایای مختلف شخصیتی او را
بشناس��م و البته توضیحات ،راهنماییها و
همفکریهای جواد افشار در کنار فیلمنامه
خوب این مجموعه بیتأثیر نبودند.در کنار
آنها تمرینات بس��یاری انجام دادم چراکه
این نقش هم احوال پیچیده روانی
خاصی دارد که ش��اخصه کاراکتر
بزرگ و پیچیدهای است ،همچنین
ن��وع زبان ،ب��دن ،لهجه و گویش
خاص خود را داش��ته و هماهنگی
این اجزا ب��ا همدیگر بس��یار کار
دش��واری بود ،برای نزدیک شدن
به نقش مدت زیادی با جواد افشار
در این م��ورد صحب��ت کردیم و

یک مربی زبان در اختیار داشتیم که بسیار
تالش کرد تا لهجه این شخصیت باورپذیر
و لهجهای واقعی باش��د و ب��رای اینکه به
هیب��ت و هیکل مدنظر نزدیک ش��وم ۲۵
کیلوگرم وزن اضافه و نهایت ًا این شخصیت
را از صفر تا ص��د طراحی کردم .بههرحال
آنچ��ه در توان من بود ،س��عی کردم انجام
دهم که این نقش به بهترین ش��کل اتفاق
بیفتد.
*از س�ختیهای تولی�د س�ریال «گان�دو»
بگویید

واقع ًا دش��واریهای زیادی داش��ت ،چون
بههیچوجه دوس��ت نداشتم شبیه کارهای
کلیشهای شود ،میخواستم اگر کسی بازی
بنده را در فیلم دید ،بگوید این همان اصل
جنس است ،این فرایند کمی پیچیده بود،
چون ش��خصیتی که بازی کردم ،در حال
حاضر زنده اس��ت و تأثی��ر درخور توجهی
ب��ر تاریخ ما گذاش��ته اس��ت ،فیلمبرداری
ای��ن مجموعه نی��ز س��ختیهای خاص
خ��ودش را دارد ،بهخص��وص فیلمبرداری
بخشهای خارج از کش��ور بس��یار سخت
بود چراکه باالی  ۱۲ساعت در روز مجبور
به فیلمبرداری مس��تمر بودیم که بتوانیم
بهسرعت این پروژه را به سرانجام برسانیم
و حاال پس از پایان فیلمبرداری نیز درگیر
کاهش وزن هستم که بتوانم به وزن قبلی
خود بازگردم.

کامبیز دیرباز بازیگر سینما و تلویزیون ،اجرای
مس��ابقهای با محوری��ت اتومبیلرانی را در
شبکه «نسیم» برعهده خواهد گرفت.بهنام
صفاریان طراح و مجری برنامه تازه ش��بکه
«نس��یم» در گفتگو با مهر درباره جزییات
این برنامه عنوان کرد :این مسابقه در زمینه
خودرو اس��ت و از آنجا که رش��ته ورزش��ی
من اتومبیلرانی اس��ت ،در همین زمینه قرار
اس��ت برنامهای خیلی خ��وب را برای اولین
بار در ایران تولید کنی��م.وی درباره ترکیب
مجریان این برنامه هم توضیح داد :من هم
کارش��ناس و هم داور اتومبیلرانی هستم که
اجرای ای��ن برنامه را بر عه��ده دارم و قرار
است با همراهی کامبیز دیرباز این برنامه را
اجرا کنیم .محمود محمودی هم تهیهکننده
برنامه اس��ت و مذاکره با کامبیز دیرباز برای
نهایی ش��دن این هم��کاری همچنان ادامه
دارد.صفاریان که در حوزه آهنگس��ازی هم
فعالیت دارد با اش��اره به توصی��ه تلویزیون
برای استفاده نکردن از سلبریتیها به عنوان
مجری یادآور ش��د :به ما گفته ش��د که این
اتفاق نباید رخ دهد مخصوص ًا در برنامههای
زنده اما کامبیز دیرباز به غیر از هنرپیش��گی
به این رش��ته ورزشی اشراف دارد و اینگونه
نیست که ما سراغ بازیگری رفته باشیم که از
موتور و ماشین چیزی نداند .این بسیار برای
ما مهم بود که کس��ی ک��ه در کنار من می
ایس��تد از اطالعات تخصصی هم برخوردار
باشد.

کتاب
ناشران به دلیل افزایش قیمت کاغذ
زیر بار چاپ نمیروند

عضو انجمن قلم ناشران گفت :ناشران زیر بار
چاپ نمیروند چراکه آنها معتقدند هزینههای
کاغذ و چاپ به صورت سرسام آوری افزایش
داش��ته است و این امر س��بب شده تا قیمت
تمام ش��ده کتاب افزایش پیدا کند و به طبع
اس��تقبال مخاطبان کتاب ب��ه دلیل افزایش
قیمت کاهش یابد.عباس خیرخواه نویس��نده
کتاب و عضو انجمن قلم ناشران در گفتوگو
با میزان درباره دشواریهای حاصل از بحران
کاغذ گفت :ناش��ران زیر ب��ار چاپ نمیروند
چراکه آنها معتقدند هزینههای کاغذ و چاپ
به صورت سرسام آوری افزایش داشته است
و این امر سبب شده تا قیمت تمام شده کتاب
افزایش پیدا کند و به طبع آن استقبال مخاطبان
کتاب به دلیل افزایش قیمت کاهش یابد.وی
ادامه داد :افزایش قیمت کتاب ابعاد گستردهای
دارد ،این مهم به دنبال چالشهای اقتصادی
و کوچک شدن سبد خری د فرهنگی خانوادهها
جای��ی برای تولیدات فرهنگ��ی و چاپ باقی
نگذاشته است.خیرخواه تصریح کرد :همچنین
نویس��ندگان برای هزینههای چاپ و نشر در
مضیقه هس��تند ،بدین ترتیب تولیدات ادبی
توجیه اقتصادی ندارد و تنها عش��ق و عالقه
نویسندگان است که باعث میشود که کتاب
چاپ شود.

سینمای جهان
فیلمبرداری «سریع و خشن »۹
آغاز شد

با اعالم رسمی بازیگران ،فیلمبرداری قسمت
جدی��د مجموعه فیلم س��ینمایی «س��ریع و
خشن» آغاز شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان به نقل از مووی وب ،فیلمبرداری «سریع
و خش��ن  »۹که هنوز نام رسمی برای آن در
نظر گرفته نش��ده ،آغاز ش��ده است .این خبر
توس��ط وین دیزل ،میش��ل رودریگز و ناتالی
امانوئل در رسانههای اجتماعی تایید شد.سال
گذشته اعالم شد ساخت این فیلم سینمایی به
دلیل ساخت فیلم «هابز و شاو» با بازی دواین
جانسون و جیسون استاتهام ،به مدت یک سال
عقب اقتاده اس��ت .حاال با اتمام فیلمبرداری
«هابز و شاو» نوبت به این فیلم رسیده است.
نقشهای لتی و دومینیک که توسط وین دیزل
و میشل رودریگز بازی میشوند ،از نقشهای
اصلی این فیلم س��ینمایی هستند .شخصیت
رمزی ب��ا بازی نات��ال امانوئل نیز از س��ری
هفتم این فیلم به جمع بازیگران اضافه ش��د.
جیسون استاتهام و دواین جانسون نیز در این
فیلم سینمایی حضور نخواهند داشت و کمپانی
یونیورسال به نوعی برای پر کردن جای خالی
آنها جان سینا کشتی گیر سابق که به دنیای
بازیگری پا گذاشته را به خدمت گرفت.هشت
فیلم گذشته این مجموعه سینمایی در حالی به
طور کلی  ۵میلیارد دالر فروش داشته است که
قس��مت جدید آن در تاریخ  ۲۲می ۲( ۲۰۲۰
خرداد  )۹۹اکران میشود و از بختهای اصلی
برای تصاحب صدر گیشههاست.

