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سینما و تلویزیون
زیبا بروفه با سریال
«هاتف» می آید

یکشنبه  ۲۲مرداد  ۲۰ 1396ذی القعده  1438شماره 250۱

ضیغمی -زیبا بروفه با سریال «هاتف» به تلویزیون بر می گردد.
زیبا بروفه که با آخرین بازی اش در سریال «آسپرین» در شبکه
نمایش خانگی حضور داشت ،مدتی کم کار است اما سریال
«هاتف» را در نوبت نمایش در تلویزیون دارد.او به خبرنگار ما در

نمای نزدیک

مهراوه شریفی نیا
مهراوه شریفینیا همیشه سعی کرده گزیده انتخاب
کند و در کارهایی حضور داشته باشد که جای
دفاع دارنــد .او در هر دو مدیوم سینما و تلویزیون
بازیهای جذابی ارائــه کــرده است از جمله «زیر
پوست شهر»« ،پشت در خبری نیست»« ،دختری
بهنام تندر» ،سریالهای «امام علی(ع)»« ،کیمیا» و
«ساعت شنی»« .شریفی نیا» فارغالتحصیل رشته
موسیقی از دانشگاه هنر تهران است .ساز تخصصی
او پیانو است .او در پروژه «شاخه گلی برای دبورا»
دستیار کارگردان ضیاءالدین دری بود.

تولید جدید سینما

زنی با ارابه چوبی
«زنی با ارابه چوبی» داستان زندگی آرش ماندگار و
بهمن ناصری دانشجویان ترم آخر فلسفه را روایت
می کند که بــرای تحقیقات پایان نامه شــان ،سه
روز به شمال کشور می روند و آن جا با دختری به
نام ستاره آفاق آشنا می شوند.حدیث فوالدوند،
رضا رویگری ،ساقی حاجی پور ،رامین پورایمان،
اردشیر کاظمی ،محمد شیری ،پریسا بــادران،
محمد فتح ا ...زاده ،بابک والی ،احمد احمدی،
سمانه نصری ،علیرضا جاللی تبار ،ارمیا قاسمی،
ایمان صفا ،امیر دژاکام و بهزاد خداویسی بازیگران
این فیلم هستند.بازیگران اصلی فیلم قرار است
در سه مقطع سنی با گریم های متفاوت به ایفای
نقش بپردازند« .زنی با ارابه چوبی» به نویسندگی
و کارگردانی خــداداد جاللی و به تهیه کنندگی
محمد حسن نجم آماده اکران است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رابطه با نقشش در سریال «هاتف» گفت :من شخصیت
دختری به نام ریحانه را بازی می کنم که زنی جسور
است و نقشی کام ً
ال متفاوت در کارنامه ام محسوب
می شود.بروفه با بیان این که سریال «هاتف» قرار

است در دهه اول ماه محرم روانه آنتن شود ،ادامه داد :در این
سریال ،من در کنار حمید گودرزی ،محمد حاتمی ،شهرام
قائدی ،محمد فیلی ،کاظم بلوچی ،سید مهرداد ضیایی،
بهزاد خداویسی ،مریم بوبانی ،کمند امیرسلیمانی ،مریم

گپی صمیمانه با «رضا داوود نژاد» به بهانه بازی در سریال «پنچری»

مرگ را  2بارتجربهکردم

کاویانی و الهه حسینی بازی کردم.بروفه در رابطه با بازی اش
در فصل دوم سریال «آسپرین» گفت :قرار بود در فصل دوم
آسپرین حضور داشته باشم اما هنوز چیزی مشخص نیست و
خبری از این پروژه ندارم.

راهنمای اکران
سینما عمیق

بازیگر شدن با گریه

مریم ضیغمی -تنها  4سال داشت که وقتی در پشت صحنه فیلم پدرش حضور داشت و با دوربین انس گرفته بود پدرش او را در آغوش گرفت و خواست تا گریه کند و این نخستین سکانس
ورودش به سینما بود! «رضا داوود نژاد» فرزند علی رضا را می گویم که به گفته خودش خانوادگی بزرگ شده سینما هستند .او به واسطه بیماری اش چند سالی از حرفه بازیگری فاصله گرفته
بود و سال گذشته با بازی در فیلم «فراری» به سینما بازگشت .داوود نژاد با شخصیت قادر سریال «پنچری» مهمان قاب شیشه ای است و این موضوع بهانه گفت و گوی ما شد.

نام فیلم :سوگ
کارگردان :مرتضی فرشباف
تهیه کننده :جواد نوروز بیگی

بعد از مدتی فاصله گرفتن از فضای بازیگری
به دلیل بیماری تان اکنون با سریال
«پنچری» روی آنتن هستید .دل تان برای
بازیگری تنگ شده بود؟
معلوم است دلم تنگ شده بود چون از  4سالگی جلوی
دوربین بــازی می کــردم .اکنون با سریال «پنچری»
مهمان قــاب شیشه ای هستم .امــیــدوارم بتوانم با
انتخاب های خوب همین مسیر را طی کنم.
برای بازی در سریال «پنچری» و رسیدن به
نقش قادر ،دورخوانی و تمرین داشتید یا
دیالوگها را دادند و رفتید جلوی دوربین؟
برزو نیک نژاد سبک خودش را دارد .ابتدا دور خوانی
داشتیم .ما هیچ سکانسی را آن گونه که نوشته شده
بود اجرا نکردیم .نیک نژاد از لحاظ بداهه خیلی استاد
است و یاد دارد با هر بازیگری چگونه کار کند 6 .ماه
کار داشتیم و راکــورد نگه داشتن نقش خیلی مهم
بود .برزو نیک نژاد درحال نوشتن بود .ما تمرین می
کردیم بعد در تمرین دیالوگ ها را ادیت می کردیم و
سپس کنار بازیگران سکانس ها را آرایش می کردیم و
وقتی جلوی دوربین می رفتیم در بداهه اگر چیزی می
گفتیم سکانس را تغییر می دادیم .نیک نژاد کارگردان
در لحظه و آگاهی سر کار است و همه چیز را در آن
واحد شکل می دهد و آدم خط کشی شده ای نیست.
در کل در گروه حرفه ای کار کردن لذت بخش است از
بازیگران گرفته تا عوامل تولید و پشت صحنه .ما یک
جماعت بازنشسته بودیم که نشان دادیم بازنشسته
نشدیم.
ابتدای صحبت های تان اشاره کردید که از
 4سالگی جلوی دوربین بازی کردید .این
اتفاق چگونه رخ داد؟
من کنار دوربین نشسته بودم و پدرم گفت بیا بغلم
گریه کن و پرسیدم چرا؟ گفت به خاطر من .من هم

گریه کردم و این گونه بازیگر شدم .فیلم «بی پناه» فیلم
خیلی سختی بود .پدرم از  16سالگی در سینما بود و
با پول سینما بزرگ شدیم .فیلم مان فروخت وضعمان
خوب بود و فیلم مان توقیف شد وضع مالی مان بد بود
یا فیلم مان اکران نشد در شهرستان زندگی کردیم.
خانوادگی بازیگر هستید و در سینما کار
میکنید از مادربزرگ گرفته تا پدر و عمو.
مــادر بزرگم بــرای نخستین فیلمش سیمرغ بلورین
جشنواره را دریافت کــرد .آن یکی مــادر بزرگم هم
بهترین بازیگر جشنواره دبــی شــد .من و خواهرم
کاندیدای جشنواره شدیم.
اگر فرزندتان دوست داشت وارد سینما
شود ممانعتی نمی کنید؟
من مانع ورودش نمی شوم .انشاءا ...گرایش به ورزش
داشته باشد.
در این همه سال که کار کردید و با سینما
انس گرفتید فکر می کنید در کدام یک از
عرصه ها اتفاق خوبی برای تان رقم خورد؟
من در تلویزیون پشت کنکوری ها و پنچری را از همه
بیشتر دوســت دارم .در سینما فیلم هــای «مرهم»،
«هشت پا» و «کــاس هنرپیشگی» را بیشتر دوست
دارم .اما در کل من در حدود  20فیلم سینمایی و 10
سریال بازی کردم و همه نقش هایم را دوست دارم.
در کارهای تان بیشتر در آثار کمدی یا
حداقل با مایههای طنز حضور داشتید،
همچنان میخواهید در کارهایی با این فضا
بازی کنید یا ژانرهای دیگر را تجربه خواهید
کرد؟
مــن نقش هــای جــدی هــم ب ــازی ک ــردم مانند فیلم
سینمایی «مــرهــم» .البته اصــوال ذهنم بیشتر پیش
کمدی است .کمدی هم سخت تر است و برخی مردم
با قلقلک هم نمی خندند! با گسترش فضای مجازی

و کانال هــای مختلف نشاندن مــردم پــای تلویزیون
سخت ترین کار دنیاست .قدیم ترها مردم راحت می
خندیدند .اکنون ریزش بیننده خیلی زیاد شده است.
ارتباط تان به عنوان بازیگر با پدر
کارگردانتان چگونه است؟ پیش آمده که
از بخشی از کارتان ناراضی باشد یا مث ً
ال
دعوایتان کند؟!
بهترین رفیقم بابام است .بابام به من می گوید بابا و من
هم به بابام می گویم پسرم (می خندد) .خیلی رابطه
خوب و صمیمی داریم .پدرم بدون هیچ تعارفی انتقاد
می کند.
پیشرفت و موفقیت تان را مدیون پدرتان
هستید؟
سینما و این حرفه را از پدرم دارم.
شنیده ام آشپزی تان هم خیلی خوب
است؟
آدم چاق ،مزه را می شناسد .من تخم مرغ
هم که درست می کنم آن را یک جور دیگر
درســت می کنم .البته آشپزی همسرم
خوب است و نیازی نیست من غذا بپزم.
بعد از سپری کردن آن بحران
و بیماری سخت ،فوبیای تان
چیست؟
فوبیا هایم با تجربه مرگ از بین رفت.
من مرگ را دو مرتبه تجربه کردم
و سعی می کنم دلی را نشکنم و
فردی را اذیت نکنم ،چون معلوم
نیست فردا چه اتفاقی بیفتد .با
دعای مردم زنده هستم.
گویی رابطه تان با
خبرنگاران خیلی خوب
است؟

خیلی .خبرنگاران در دوران بیماری ام خیلی هوایم را
داشتند و من همیشه مدیون شان هستم.
حرف آخر.
آرزویـــم ایــن اســت کــه همه مــردم طــرفــدار سینما و
تلویزیون باشند.

بازیگران :شراره پاشا،کیومرث
گیتی،امیرحسین ملکی و عادل یراقی
خالصه قصه :نیمه شب دعوای شدیدی میان
زن و شوهری درمیگیرد .آنها که در خانه
یکی از اقوام هستند ،شبانه بیرون میزنند
اما فرزندشان را همراه خود نمیبرند و اتفاق
بدی میافتد.

کافه سینما
در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما و
تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار می
دهیم.
*«حسین قناعت» کارگردان سینما قصد دارد فیلم
سینمایی«شش قهرمان و نصفی» را بسازد.
*«رضا یزدانی» به فیلم سینمایی «بالن» به
کارگردانی مسعود تکاور پیوست.
*فیلم برداری فیلم سینمایی «هزارپا» با
بازی رضا عطاران ،امیرمهدی ژوله ،الله
اسکندری و امید روحانی تا دو هفته
دیگر ادامه خواهد داشت.
*مهناز افشار در فیلم سینمایی «لس
آنجلس -تهران» به کارگردانی تینا
پاکروان با ماهایا پطروسیان هم بازی
شد.
*سعید روستایی قرار است فیلم «متری
شیش و نیم» را با بازی شهاب حسینی و
پیمان معادی جلوی دوربین ببرد.
*پــوران درخشنده کماکان به دنبال
دریافت پروانه ساخت برای «هیس پسرها
گریه نمیکنند» است.

