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سینما و تلویزیون
این جایگاه چه مسیری را طی کردید؟

حدود  20سال است که تئاتر کار می کنم و این عالقه از
دوران نوجوانی در من وجــود داشــت .بعد از پایان دوران
دبیرستان ترجیح دادم ،رشته نمایش را انتخاب کنم و این
رشته را تا کارشناسی ارشد ادامه دادم و در دانشگاه در حال
تدریس هستم .در این سال ها با حضور در  40نمایش در
ایران و کشورهای اروپایی تجربه های خیلی خوبی داشتم
و کار کردن با کارگردان های بزرگ تئاتر برای من همیشه
حکم یک مدرسه را داشته است و از صحنه تئاتر به عنوان یک
مدرسه خیلی خوب بهره برده ام .برای یادگیری هنر نمایش،
فهم دراماتیک و در کنار آن مطالعه هم بوده و ادامه دارد.

راهنمای اکران
ُکلمبوس
سینما هامون زابل
کارگردان :هاتف علیمردانی
بازيگران :فرهاد اصالنی ،سعید پور صمیمی ،شبنم
مقدمی ،مجید صالحی با حضور هانیه توسلی و
فریده سپاه منصور ،گیتی قاسمی ،عرفان ابراهیمی،
میترا رفیع ،فرنوش نیک اندیش ،تورج الوند ،نیما
نیک طبع
درباره فیلم :در این روزهای سرد ،در این روزهای
سخت ،بروم یا بمانم؟

بازیگری جزو اهداف اصلی تان در زندگی است یا برنامه
دیگری هم دارید؟

بله ،بازیگری هدف اصلی من بوده و در همه سال ها از روزی
که شروع کردم ،بازی کردن برای من یک مسئله بوده است.
وقتی خودم برای دیدن تئاتر می روم ،خیلی برایم سخت
می شود چون دوســت دارم روی صحنه باشم .آن چه مرا
خوشحال می کند بودن روی صحنه و بازی در نقش های
مختلف است.

تولد ماه
بهارهرهنما

همکالم با «حسام منظور» ،بازیگر سریال «بانوی عمارت»

بازیگری
بیرحماست

«بهاره رهنما» متولد ۱۰
گروه سینما و تلویزیون
آذر ماه سال  52در اراک
است و دو لیسانس ادبیات و حقوق قضایی و دو فوق
لیسانس ادبیات نمایشی و فیلم نامهنویسی دارد .او پس
از جدایی از «پیمان قاس م خانی» نویسنده سینما در
شهریور سال  96با «امیرخسرو عباسی» ازدواج کرد.
فیلم پاستاریونی با بازی او در حال اکران است .بهاره
رهنما ۱۰ ،کتاب منتشر و کافه ای را هم تاسیس کرده
است که در زمان بیکاری توسط خودش اداره می شود.

نمایش خانگی
«گذر موقت» را
به خانه ببرید

فیلم سینمایی گذر موقت ساخته افشین هاشمی به
شبکه نمایش خانگی رسید .این فیلم که داستانش
در فضایی میان واقعیت و تخیل رخ می دهد از حضور
افشین هاشمی و مسعود کرامتی در نقش های اصلی
سود می برد .پانتهآ بهرام ،شقایق فراهانی ،شبنم
فرشادجو ،شقایق دهقان ،هومن برقنورد و الدن
مستوفی از دیگر بازیگران این فیلم کمدی هستند.

.

درروزﻫﺎىﻣﺸﺨﺼﯽازﻫﻔﺘﻪ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﭘﺲ از ﮔﺬﺷــﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺪﺪ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣ،
ﺑﺮﺧ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻣﺤﺒﻮبﺷــﺎن را ﺑﻴــﻦ ﻋﻨﺎوﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻪ در اــﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸــﺨﺺ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

به طور معمول بازیگران تئاتر کمتر دیده و با بازی جلوی
دوربین شناخته می شوند ،این موضوع را قبول دارید؟

مخاطب تئاتر خیلی کم است ،البته در کشور ما این گونه
است ولی در کشورهای دیگر تئاتر برای خودش سوپراستار
دارد و برای بازیگران تئاتر نسبت به بازیگران سینما احترام
زیادی قائل هستند.

چه چیزی شما را بر آن داشت که بازی مقابل دوربین را
تجربه کنید؟

چون مخاطب بیشتری دارد ،به ویژه در تلویزیون بازیگر بهتر
دیده می شود و البته این شهرت چندان خوب نیست .شما
وقتی معروف شدید به راحتی نمی توانید بروید از سر کوچه
به عنوان مثال یک سطل ماست بخرید.

در تئاتر جزو بازیگران صاحب نام هستید ،کارگردانی نیز
می کنید و مدرس بازیگری هم هستید؛ برای رسیدن به

در «بانوی عمارت» که داستان عاشقانه ای دارد ،اولین
بازی تلویزیونی تان را تجربه کردید .چگونه بازیگر این

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﺷﻮد ،ﭘﻴﺪا ﺮدهاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از آن دﺳــﺘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧ ﻫﺴــﺘﻴﺪ ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ اﻦ ﺑﺨــﺶ را ﻧﻤداﻧﻴــﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ اداﻣﻪ
اﻦ ﻣﺘــﻦ از اﻧﻮاع ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ و روز اﻧﺘﺸــﺎر ﻫﺮ از آنﻫﺎ
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﺪ:
»ﻧﻘﺶــﺎب ﻗﺮﻨــﻪ« روزﻫﺎ ﺷــﻨﺒﻪ در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﻣﺷــﻮد .ﺑﺮا ﺣﻞ ﺮدن اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﺎﺪ دور ﻫﺮ ﺧﺎل
رﻧﮕ  ،ﺷ£ﻞ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑ£ﺸــﻴﺪ و دروﻧﺶ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ
ﭘُﺮﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺸ¦ ﺷﻮد.
»ﻧﻘﺶﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ« ﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﻣﺷﻮد ﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺶ را ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
»ﻧﻘﺶﺎب ُﺟﻔﺖ« دوﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎن اﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ﻪ
ﺑﺮا ﺣــﻞ آن ﺑﺎﺪ ﺑــﺎ اﺗﺼﺎل ﺟﻔــﺖ ﻋﺪدﻫﺎ ﻪ ﺑــﻪ اﻧﺪازه

در سریال بانوی عمارت بازی خوب و روانی ارائه می دهید
و نقش شما برجسته است« .شازده ارسالن» را هنگام
مطالعه چگونه شناختید؟

برای بازی شخصیت شازده ارسالن چگونه به نقش
رسیدید؟

شازده ارسالن ،نقش خاصی بود و در فیلم نامه فراز و نشیب
زیادیداشت.اینشخصیتدرفیلمنامهحضوربسیارگسترده
ای دارد .به جرات می توانم بگویم که «احسان جوانمردی»
نویسنده یکی از شاخص ترین شخصیت های سال های اخیر
است .این شخصیت بسیار پیچیده و خیلی از من دور بود و
سعی کردم آن را بشناسم و درک کنم .مسیر طوالنی و دشوار

پیشنهاد جدید کاری بعد از دیده شدن بازی تان در این
سریال دارید؟

چندین پیشنهاد دارم و بیشتر آن سینمایی بوده است و چون
تصمیم داشتم بعد از کار تلویزیونی یک کار سینمایی انجام
دهم و خوشبختانه پیشنهاد سینمایی هم دارم ،در حال گفت
و گو هستیم .در دانشگاه در حال تدریس هستم و منتظرم
پس از امتحانات دانشگاه ،فیلم نامه ها را مطالعه کنم.

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸ¦آنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷ£ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ£ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻤﺮﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

بازیگری کار خیلی سختی است و اکثر مــردم بازیگری را
دوست دارند .جوان ها دوست دارند بازیگر شوند .اگر می
خواهند بازیگر موفقی شوند باید مسیر خیلی طوالنی را طی
کنند و به خیلی چیزها پشت پا بزنند .خودم همیشه از تجربه
های جدید استقبال کرده ام و هیچ وقت از آن ها نترسیده ام.
اشتباه در بازیگری مهلک است و اولین اشتباه ،آخرین اشتباه
است ،یک نفر می تواند باشد ولی مردم دیگر او را دوست
نخواهند داشت بنابراین شغل خیلی بی رحمی است.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ£ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

بازخوردهای این نقش خیلی خوب بوده است .یک سال
تالش کردیم و از جان مان مایه گذاشتیم تا اثری درخور
مخاطب ایرانی ارائه شود بنابراین پیش بینی می کردیم که
مورد استقبال قرار گیرد .مردم به من خیلی لطف دارند.

در آخر اگر حرفی مانده است ،بفرمایید

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﻋﺪدﺷــﺎن از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠــﻪ دارﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎ را ﭘُﺮ ﻨﻴــﺪ و ﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه را ﺸ¦ ﻨﻴﺪ.
»ﻧﻘﺶــﺎب ﺷــﻤﺎره« روزﻫﺎ ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﺷــﻮد
ﻪ ﺑﺮا ﺣﻞ آن ﺑﺎﺪ از ﺷــﻤﺎره ﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻦﺷــﻤﺎره ،ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎرهدار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻌﺪ
وﺻﻞ ﻨﻴﺪ.
»ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼﻮب« ﻫﻢﺳﺮﮔﺮﻣروزﻫﺎﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪاﺳﺖ
ﻪ ﺑﺮا ﺣﻞ آن ﺑﺎﺪ ﺑﺎ ﺸــ¦ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ﻪ ﻋﺪدﺷــﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷﺎنراﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻨﺪ،ﺗﺼﻮﺮ ﻣﺨﻔراﺸ¦ﻨﻴﺪ.
»ﺳﻮدوﻮ« ﻫﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻓﻮق ،ﻫﺮ روز در
ﺳﻪ درﺟﻪ ﺳﺨﺘ ﺗﻘﺪﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪاﻧﺶ ﻣﺷﻮد.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

بازخوردها را چگونه دیدید؟

در ابتدا از شما تشکر می کنم به خاطر این که می گویید بازی
من روان است .همیشه سعی می کنم طبیعی بازی کنم.
در همه این سال ها تالشم این بوده است که شخصیت ها
را طبیعی بازی کنم و البته این شیوه از نظر روحی و روانی
مقداری آسیب می زند .شازده ارسالن یک شخصیت خیالی
بازی در تئاتر چه تفاوتی با بازی در سینما و تلویزیون دارد؟
ساخته و پرداخته ذهن نویسنده است و وجود تاریخی ندارد
یک تفاوت فنی و یک تفاوت شکلی دارد .بیان تفاوت فنی
ولی ما دربــاره تاریخ قاجار ناچار بودیم ،مطالعه کنیم .در
آن شاید از حوصله مردم خارج باشد ولی تفاوت شکلی اش
گذشته هم زیاد مطالعه می کردم و به خواندن تاریخ عالقه
این است که شما در سینما و تلویزیون بیشتر دیده می شوید
داشتم و تاریخ قاجار را خیلی مطالعه کرده بودم .با این حال
و دســتــمــزد بیشتری می
اطالع چندانی از زندگی مردم
گیرید .بر عکس آن چیزی
در آن دوران نداشتیم ،با این که
که گفته می شود ،بازی در
زمان چندان دوری هم نیست اما حسام منظور :شازده ارسالن ،نقش خاصی
سینما و تلویزیون سخت تر
اسناد چندانی در اختیار ما نبود،
به عنوان مثال نمی دانستیم در بود و در فیلم نامه فراز و نشیب زیادی
از بــازی در تئاتر اســت .به
دوره قاجار ،مردم چگونه حرف داشت .این شخصیت در فیلم نامه حضور
عنوان مثال در همین کار،
توانم
مــی زدن ــد و تنها سندی کــه از بسیار گسترده ای دارد .به جرات می
من یک سال تمام سر کار
نویسنده
آن دوره مانده یک فایل صوتی بگویم که «احسان جوانمردی»
و هر روز  12ساعت سرپا
منسوب به مظفرالدین شاه بابت یکی از شاخص ترین شخصیتهای سال
بــودم ،هم از نظر فیزیکی
دشـــوار اســت و هــم از نظر
فرمان مشروطه است که البته های اخیر است .این شخصیت بسیار
روحی و روانی .البته به نوع
این هم نشان دهنده نوع حرف پیچیده و خیلی از من دور بود و سعی کردم
کار هم بستگی دارد ،امکان
زدن مــردم کوچه و بــازار نیست آن را بشناسم و درک کنم.
دارد یک کار سینمایی اما
و بیشتر شبیه یک نامه اداری و
خیلی ساده باشد.
حکم حکومتی است .سعی کردم
این را به دست آورم.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﻣﺤﺒﻮب ﺷﻤﺎ

در روزهای اولی که وارد بازیگری شدم ،خیلی برایم وسوسه
انگیز بود ولی به مرور متوجه شدم آن قدر که از بیرون به نظر
می رسد ،حرفه جذاب و سرگرم کننده ای نیست بلکه حرفه
سختی است .بیشتر مردم فکر می کنند بازیگری حرفه ای
شیک و سرگرم کننده است؛ این ها قسمت کوچکی از این
حرفه است ولی با همه این ها لذت بخش است .وقتی شما
واکنش مردم را می بینید خستگی از تن تان خارج می شود.

پیش از حــضــور در سینما و
گروه سینما و تلویزیون
تلویزیون از بازیگران صاحب نام
تئاتر بود« .حسام منظور» در دانشگاه تربیت مدرس فوق
لیسانس کارگردانی خوانده است و در کنار کارگردانی،
بازیگری هم تدریس می کند .او در سینما در فیلم های «تلفن
همراه رئیس جمهور» و «ربــوده شــده» و در سریال بانوی
عمارت در نقش «شازده ارسالن» هنرمندانه بازی کرده است
و این روزها طرفداران زیادی دارد .در این شماره سراغ این
هنرمند رفتیم تا از بازی اش در «بانوی عمارت» بیشتر بدانیم
و او را بیشتر بشناسیم.

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺪاﻧﻴﺪ

زمانی که وارد عرصه بازیگری شدید ،چقدر حس بازیگری
برای تان وسوسه انگیز و لذتبخش بود؟

سریال شدید؟

تجربه های تلویزیونی داشتم اما شاید خیلی به چشم نیامدند
ولی وقتی فیلم نامه بانوی عمارت را خواندم متوجه شدم که
«حمیدنژاد» کارگردان بسیار صاحب سبک ،قدرتمند ،درجه
یک و ماندگار سینما این اثر را می سازد .البته او مرا نمی
شناخت و کاری از من ندیده بود .حمید نژاد برای این نقش
پیش از من چندین نفر را دیده بود و خوشبختانه با یک گفت
و گوی چند دقیقه ای مرا انتخاب کرد .بعد که فیلم نامه را
خواندم ،دیدم بسیار دقیق و غیر قابل پیش بینی است .یک
بازیگر جز این چه می خواهد؟

بود .خوشبختانه چون اکثر فیلم در کاشان فیلم برداری می
شد ،فضای سنتی آن نوع زندگی در دوره قاجار را تداعی می
کند .در بازارهای سنتی آن جا ساعت ها قدم می زدم تا بتوانم
هر چه بیشتر با این شخصیت ارتباط برقرار کنم.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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