سینما و تلویزیون
خاطره بازی

کاظم راست گفتار
نخستین فیلم تأثیرگذاری که دیدم «دزد بغداد»
ب��ود؛ فیلمی که آن را در سینمای عقاب شیراز
تماشا کردم .در آن زمان حداکثر 10ساله بودم.
خاطرم هست که «دزد بغداد» به کارگردانی رائول
والش ،همزمان با اکران جهانــی اش در ایران به
نمایش درآم��ده بود با دوبله فارســی .می توانم
اعتراف کنم که تمامی رؤیاسازی ها و به طورکلی
فضایی که این فیلم ساخته بود ،اولین جرقه های
عشــق به فیلم و فیلم سازی را در من ایجاد کرد
که هنوز هم رد پایش در ذهنم باقی مانده است.
زمانی که این فیلم را دیدم ،کودک بودم و به همراه
خانواده برای تماشای آن به سینما رفته بودیم اما
بعد از آن در سن 13 ،12سالگی دیگر راه سینما
رایاد گرفته بودم و برای تماشای فیلم ها از مدرسه
فرار می کردم و به سینما می رفتم .عشق به فیلم
سازی از دوران نوجوانی در من وجود داشت ،به
گونه ای که در 14سالگی فیلم می ساختم و از
آن جایی که امکاناتی نداشتم ،یک به اصطالح
البراتوار درست کرده بودم که در آن جا فیلم هایی
را که می ساختم و با امکانات اندکی که داشتم،
ظاهر می کردم.

کافه سینما
در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما
و تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار
می دهیم.
*مراحل ساخت مجموعه تلویزیونی «روزه��ای
بیقراری» به تهیهکنندگی امیرحسین شریفی و
کارگردانی کاظم معصومی ادامه دارد.
*تهمینه میالنی مجوز ساخت «ملی و راه های
نرفته اش» را گرفت.
*فیلم سینمایی «وارون��گ��ی» ب��ه ک��ارگ��ردان��ی و
تهیهکنندگی بهنام بهزادی در فستیوال فیلم
هامبورگ به نمایش در میآید.
*علیرضا کهن دیری ،ساخت موسیقی فیلم «یک
روز بخصوص» ساخته همایون اسعدیان را آغاز
کرد.
* لئوناردو دی کاپریو بازیگر سرشناس سینمای
هالیوود طی حادثه رانندگی مصدوم شد.
*اکبر عبدی بازیگر نام آشنای سینما و تلویزیون
به منظور بهبود شرایط جسمی و روحی ،به خارج
از کشور سفر کرده است.
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شیوا خنیاگر از «ماه و
پلنگ» می گوید

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ضیغمی -شیوا خنیاگر مشغول بازی در سریال «ماه و پلنگ» است.او در
سال  ۱۳۴۶در تهران متولد شد .وی مدرک ادبیات فارسی اش را در سال
 ۱۳۶۳گرفت و هم چنین دوره فیلمنامه نویسی را در سال  ۱۳۶۹گذراند.
وی فعالیت هنری خود را از سال  ۱۳۶۸با فیلم عبور از غبار آغاز کرد .خنیاگر

تاکنون بازی در آثار تلویزیونی نظیر پرواز در
حباب ،اغما و ستایش را به ثبت رسانده است.
او که این روزها مشغول بازی در سریال جدید
احمد امینی با نام «ماه و پلنگ» به سفارش

شبکه سوم سیماست به خبرنگار ما گفت :من
در این سریال نقش مکمل زن را بازی می کنم.
وی به هم بازی های خود در این سریال اشاره
کرد و ادامه داد :داریوش ارجمند ،پوراندخت

گفت و گویی متفاوت با «فریدون محرابی»

عاشق صف های فرهنگی هستم

مریم ضیغمی -سال ها بود که تلفنی با او مصاحبه
می گرفتم و حضورش در بجنورد برای بازی در تئاتر
«س��ردار» بهانه ای شد ب��رای این که از نزدیک با او
دیداری داشته باشم« .فریدون محرابی» که لیسانس
بازیگری و فوقلیسانس کارگردانی و بازیگری دارد
خیلی صمیمی و خونگرم وقت می گذارد و با حوصله
پاسخ سواالتم را می ده��د .او بازیگر سریالهایی
همچون مدار صفر درجه ،مرگ تدریجی یک رویا ،به
کجا چنین شتابان ،آشپزباشی و خانه بی پرنده است.
محرابی در رادیو هم شناخته شده و یکی از بازیگران
و کارگردانهای مطرح است .او این روزها مشغول
بازی در تئاتر و تدریس در دانشگاه هنر و معماری
و دانشکده سینما و تئاتر است .ماحصل این گفت و
گوی متفاوت را در ادامه بخوانید.
از چه زمانی متوجه شدید که به بازیگری
عالقه دارید؟
دوران دبیرستان در کانون ،تحت نظر امیر علی کاری
معلم تئاترمان آموزش دیدم .بعدها با آقایان حیدری و
چراغی کار کردم و سپس وارد دانشگاه شدم.
الگویی در بازیگری داشتید؟
معلم خوبم استاد حمید سمندریان بود که سعادت
داشتم در دانشگاه و آموزشگاهش شاگردی کنم.
بازیگری را الگوی خودم قرار ندادم که بخواهم شبیه
او کار کنم.
قبول دارید ورود به این حرفه سخت است؟
شکی نیست که در کنار استعداد و توانمندی باید
تالش باشد و مهارت ها به روز شود.
واقعیت این است که دان��ش م��ردم نسبت به مقوله
ب��ازی��گ��ری گ��س��ت��رده ش���ده اس���ت چ���ون از طریق
ناخودآگاه و غیر مستقیم با آثار تصویری سینمایی و
تلویزیونی آموزش می بینند و شیوه زندگی نو و رفتار
و اندیشه منتقل می شود .بازیگر باید در این بازار و
رقابت های تنگاتنگ هر روز بهتر کار کند تا پیشرفت
داشته باشد.
چرا در سینما حضور ندارید؛ پیشنهاد
بازی نمی شود یا باند بازی وجود دارد؟
من با این چیزها کاری ندارم .معتقدم بازیگر در کنار
عالقه و توانایی که در هر کار هنری دارد اگر پشتکار
داشته باشد نتیجه می گیرد .امکان دارد در مسیر
افرادی باشند که سد راه قرار گیرند و از تو خوش شان

نیاید اما نهایت ًا هر فردی مسیری را طی می کند و با
تالش به نتیجه می رسد .در حرفه ما یک شبه نتیجه
نمی گیریم .در سینما حتما کار می کنم و سعی دارم
ورود خوبی داشته باشم .البته با فیلم «فراموشی»
محمود غفاری شروع کردم.
رابطه مردم با سینما خوب است یا
تلویزیون؟
نمی دانم .امسال از عید به بعد مردم خیلی از سینما
استقبال کردند .خودم هم چند فیلم در سینما دیدم
و خیلی خوشحال بودم وقتی مردم را در صف های
طوالنی می دی��دم .من عاشق صف ه��ای فرهنگی
هستم .وقتی در لندن کتاب «هری پاتر» انتشار پیدا
کرد مردم برای خرید صف ایستادند .هر دلیلی که
سبب شد بازار فرهنگی رونق پیدا کند دست شان
درد نکند و ام��ی��دوارم ارتباط م��ردم با سینما قطع
نشود.
آیا دستمزد تان باالست و در رفاه هستید؟
من به حرفه شما ،روزنامه نگارها و منتقدها احترام می
گذارم .هر فردی هر جایی کار می کند برای حرفه اش
زحمت می کشد .تقصیر من و دیگر دوستانم نیست
که شاید درآمد بیشتری داریم .اما می توانم بگویم که
فرسودگی که حرفه ما دارد شاید دیگر حرفه ها کمتر
داشته باشند و شاید عزیزانی که در این حرفه کار می

کنند دستمزد فرسودگی ،چروک های بیش از اندازه
روی چهره شان ،حرص ها و غلیان های حسی را که
مدام تکرار می شوند ،می گیرند.
دستمزدتان منصفانه است؟
برای من هست .البته من افرادی را درک می کنم
که صبح تا شب کار می کنند و حداقل زندگی شان
فراهم نمی شود.
قبول دارید که با بازی خوب تان درسریال
«به کجا چنین شتابان» دیده شدید؟
چند سالی است که مشغول بازی در تئاتر هستم اما
وقتی درباره بازی در سریال صحبت به میان می آید
همه به بازی ام در «به کجا چنین شتابان» اشاره می
کنند .برخی هم معتقدند با بازی در سریال «خانه بی
پرنده» دیده شدم.
یک  24ساعت فریدون محرابی چگونه
میگذرد؟
اگ����ر س���ر ک����ار ن��ب��اش��م ان���دک���ی م���ی خ���واب���م ،به
ک��اره��ای ع��ق��ب اف��ت��اده ام م��ی رس���م و س��ع��ی می
ک��ن��م م��ن��زل را م��رت��ب ک��ن��م .ب��ه دن��ب��ال ب��رن��ام��ه ای
هستم ک��ه آرام����ش داش��ت��ه ب��اش��م و خ���وب ب��اش��د.
درتابستان،کدام مکان بیشتردل تان رامی برد؟
هر مکانی که در کنار ه��وای خ��وب آرام��ش داشته
باشد.

چون من خیلی فضاهای پرهیاهو را تجربه کرده ام یا
هوای آلوده را که به خاطر محل زندگی ام استنشاق
می کنم .من از هوای بعد از ظهر بجنورد خیلی لذت
بردم .برایم این سفر بس که از این هوا لذت بردم.
چند ماه پیش سفری به مرز ترکمنستان داشتم که
لذت بخش بود.
سال  95را با چه رنگی نقاشی می کنید؟
سعی می کنم در طرحی که می خواهم بزنم از همه
رنگ ها استفاده کنم.
اهل سفر هستید؟
سفر بهترین اتفاقی است که به همه پیشنهاد می دهم
و خودم عاشق سفر هستم .اف��رادی که به سفر می
روند روحیه بهتری دارند و در کار و زندگی موفق تر
هستند .من عاشق ایران گردی هستم 5 .سال پیش
با خ��ودروی خود به جنوب ای��ران سفر ک��ردم و تمام
جنوب را گشتم و سپس به شمال کشور رفتم .سعی
می کنم به مکان های مختلف کشور سفر کنم و عاشق
رانندگی هستم.
چه لحظاتی شاد هستید؟
من در ظاهر آدم جدی هستم اما در مراودات روزانه با
دوستان نزدیکم خیلی شوخ طبع هستم .شاید شما از
یک جوک لبخند بزنی اما من قهقهه می زنم.
نظرتان درباره شایعه زندگی خصوصی
هنرمندان چیست؟
م��ردم عالقه دارن��د درب���اره زندگی هنرمندانی که
دوست شان دارند بدانند و طبیعی است که کنجکاو
می شوند .البته من هم کنجکاوی را دوست دارم.
اما بعضی ها از آب گل آلود ماهی می گیرند .گول
نخوریم چون بخشی از روی سادگی م��ردم است و
بخشی دیگر هم یک سری آدم ها به نام مردم شیطنت
می کنند که شاید یک آشنا ،رقیب یا همکار باشد و
نباید وارد آن بازی کوچک شکست خورده شان شویم
و باید عبور کنیم .دنیای مجازی پر از حرف است.
حرف آخر.
نخستین ب��اری است که به بجنورد سفر می کنم،
خیلی شهر آرام و دوست داشتنی است و مردم مهمان
نواز و متواضعی دارد .بجنورد شهر سر سبز و آرامی
اس��ت .به شما به عنوان نماینده م��ردم تبریک می
گویم ،شهر جذابی دارید .عالقه دارم با فرهنگ مردم
این شهر بیشتر آشنا شوم.

مهیمن و آتنه فقیه نصیری دیگر بازیگران
این سریال هستند.به گفته وی ،این سریال
در  30قسمت یک ملودرام اجتماعی است
که مسائل روز جامعه را به تصویر میکشد.

راهنمای اکران (سینما گلشن)
ناردون
کارگردان و
نویسنده

فریدون حسنپور

بازیگران

امین حیایی ،لیال اوتادی،
مهران غفوریان ،سیروس
گرجستانی ،شهرام قائدی،
مهران رجبی ،امیر نوری،
پوراندخت مهیمن

نمایش در خانه

فیلم«ناهید»
در شبکه نمایش خانگی

فیلم سینمایی «ناهید» به کارگردانی آیدا پناهنده
وارد شبکه نمایش خانگی شد .ساره بیات ،پژمان
بازغی ،نوید محمدزاده ،پوریا رحیمیسام ،نسرین
بابایی و میالد حسینپور بازیگران این فیلم هستند.
فیلم روایتی از داستان زندگی زنی به نام ناهید است
که تالش میکند به زندگی خود سر و سامان بدهد.

تولید جدید سینما

زرد

در فیلم سینمایی «زرد» به کارگردانی مصطفی تقی
زاده بازیگرانی همچون بهرام رادان ،ساره بیات،
مهرداد صدیقیان ،شهرام حقیقت دوس��ت ،بهاره
کیان افشار ،آناهیتا درگاهی و امیر علی نبویان
حضور دارن��د .این فیلم نخستین تجربه سینمایی
مصطفی تقی زاده است که پرستاره است و بستری
اجتماعی دارد.ای��ن فیلم قرار است برای حضور در
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده شود.

 /٩٥١٦٥٣٠٧و

