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بهنام در سال  ۱۳۰۸شمسی ،در نخستین گروه دانشجویان رشته باستانشناسی به فرانسه اعزام شد و در مدت هشت سال اقامت خود در فرانسه ،دوره تحصیلی مدرسه
لوور را در باستانشناسی پیش از تاریخ به پایان برد و به اخذ درجه لیسانس از دانشکده ادبیات در همین رشته و درجه دیپلم از مؤسسه هنر و باستانشناسی توفیق یافت.

سیروسمقدمکهاینروزهادرگیرساختسریال«میکائیل»استبهصباگفت:

ازسریالهایترکیهایهم
میتوانالگوگرفت

تولیدسریال«پایتخت»بهاتهامتوهینبهمردممازندرانمتوقفشد!

سیروس مقدم در سریال «میکائیل» دســت به تجربه جدیدی زده و سعی کرده یک
نگار
حسینی وسترن ایرانی را به نمایش بگذارد .او معتقد است ساخت این سریال با تمام سختیهایی
که دارد به دلیل قصه متفاوتش به دل مخاطبان خواهد نشست .مقدم برای اینکه تصویر
متفاوتی را در این سریال به مخاطب نشان دهد .دوربین را به شهرهای متفاوت ایران برده تا با ادیت
این تصاویر به هم یک شــهر خوش عکس و جذابی را به مخاطب نشان دهد .با ما همراه باشید تا پی
ببرید در جدیدترین سریال مقدم چه میگذرد.
آقای مقدم بعد از سریال «مدینه» خیلیها انتظار
داشتند که شما ساخت سریالی به مناسبت عید را شروع
کنید ،اما این روزها در حال ساخت یک سریال پلیسی
برای فصل زمستان هســتید .چه شد که سراغ ساخت
«میکائیل»رفتید؟

مدتها بود که به ساخت «میکائیل» فکر میکردم ،منتهی از
آنجا که این اثر در ژانر پلیسی بود برای ساخت آن احتیاج به
زمان و شرایط مناسب داشتم تا اینکه مدتی
قبل شرایطش اتفاق افتاد و ما ساخت
این کار را شروع کردیم.
اینطور که شنیدم
بالفاصله بعد از سریال
«میکائیل» ســراغ
ساخت ســریالی
ویژه عید میروید؟

من هم شــنید هام
(باخنده) ،ولی خب
هنوز چیزی قطعی
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عیسی بهنام

نشده است .اگر همه چیز طبق شرایطی که از قبل در موردش
حرف زدیم اتفاق بیفتد ساخت آن سریال را بعد از «میکائیل»
شروع میکنم.
ظاهرا ًساختسریال«پایتخت»4منتفیشدهاست؟

درشرایطفعلیبله،متأسفانهباوجودبازخوردهایخوبیکهاین
سریال داشت اما بعضی از افراد که عالقه به موج مخالفخوانی
دارند طوری وانمود کردند که انگار این سریال قصد توهین به
مردم مازندران را داشته ،در حالی که خود شمالیها
از این اثر استقبال کردند و -به جز عده بسیار
معدودینسبت-بهآناعتراضینداشتندو
خب در این شرایط هم مسئوالن صدا و
سیماتصمیمگرفتنددستبهریسک
نزنند و ترجیح دادند نوروز امسال
ســریال دیگری برای تلویزیون
ساخته شود تا برایشان حاشیهای
ایجاد نشود.
برویم ســراغ سریال
«میکائیل» ،ایــن اثر دومین
تجربه شــما بعد از «پلیس
جوان» در ژانر پلیسی محسوب
میشود؟

همینطور است .این سریال
به پیشــنهاد ناجی
هنر با هدف باال
بردن امنیت
روانی و

اجتماعی جامعه ساخته شد؛ به همین دلیل ما سعی کردیم
در قصه این کار به ســراغ موضوع متفاوت اجتماعی برویم و
موضوعاتی را به تصویر بکشیم که برای مردم ملموس و جذابتر
است .سعید نعمتاله نویسنده این کار به خوبی از پس نگارش
فیلمنامه بر آمده و توانسته یک قصه جذاب و مخاطبپسند و
اجتماعی را در ژانر پلیسی بنویسد.
اینطور که در خبرها آمده بود شــما در ســاخت
«میکائیل»بهسراغیکفضایوسترنرفتهاید؟

همینطور است .قصه فیلم ما در مورد کالنتر تنهایی است که
قصد دارد قانون را به شیوه خودش در یک شهر اجرا کند .این
کالنتر با وجود اینکه به شدت به قانون پایبند است ،اما شیوه
خودش را در اجرای قانون دارد .خصوصیتهایی که میکائیل
قصه ما دارد با جنس اجرای عدالت باعث میشود که فضای
وسترن گونه در ذهن مخاطب ایجاد شود.
بهدلیلالقایحسوسترنگونهفضایداستانتانهم
بود که تصمیم گرفتید دوربین را به خارج از تهران و جنوب
کشورببرید؟

برای خارج کردن دوربین از تهران و بردن آن به جنوب ،دالیل
زیادی داشتیم که بخشی از آن به دلیل القای حس وسترنگونه
قصه میکائیل بود .هر چند که ما بخشی از فیلمبرداری کار را
هم در تهران داشتیم .ترجیح من این بود که آن شهر خیالی را
که در میکائیل نشان میدهیم ،مجموعهای باشد از جاذبههای
شــهرهای مختلفی که در ایران داریم .به همین دلیل برای
فیلمبــرداری بخشهای که مربوط به فضای شــهری بود از
لوکیشنهایی که در تهران بود استفاده کردیم ،اما برای اینکه
یک کالنتری متفاوت را نشــان دهیم به لواسان رفتیم .برای
نشان دادن فضاهای بین شهری به چند شهر شمالی سر زدیم و
ایستگاه موردنظر قطارمان رادربندرعباس انتخابکردیم.برای
نشان دادن ساحل و صخره هم از شهر قشم استفاده کردیم و
سعی کردیم با تدوین خوب درنهایت یک شهری را نشان دهیم
که با همه ایرانی بودنش یک شهر خاص نباشد.
برای اجرای این کار الگو خاصی داشتید؟

وقتیسعیدنعمتاله «میکائیل» را
نوشت هر دوی ما برای ایفای نقش
کالنتر به دیرباز فکر کردیم .جنس بازی
و نوع ظاهر او به گونهای بود که بهتر از هر
بازیگردیگری حسمیکائیل را منتقل
میکرد؛ به همین دلیل اصرار زیادی
داشتیم که او این نقش را بازی کند که
خوشبختانهکامبیزهمپذیرفت
میدهند که باعث عالقهمندی مردم شده است.

شمادرجاییگفتهبودیدکهگزینهاولوآخرتانبرای
نقشمیکائیلکامبیزدیربازبود،مگراوچهویژگیداشتکه
باعث شد شما از دیرباز به عنوان تنها گزینهتان برای ایفای
ایننقشیادکنید؟

وقتی ســعید نعمتاله «میکائیل» را نوشت هر دوی ما برای
ایفای نقش کالنتر به دیرباز فکر کردیم .جنس بازی و نوع ظاهر
او به گونهای بود که بهتر از هر بازیگر دیگری حس میکائیل را
منتقل میکرد؛ به همین دلیل اصرار زیادی داشتیم که او این
نقشرابازیکندکهخوشبختانهکامبیزهمپذیرفتوتااینجای
کار هم به خوبی از پس ایفای این نقش برآمده است.
فکر میکنید این سریال بتواند با مخاطبان ارتباط
برقرارکند؟

امیدوارم این اتفاق بیفتد ،چون تمام تالشمان را به کار بستیم تا
کاری متفاوت را در ژانر طنز به نمایش درآوریم.

یکی از ویژگیهای شما این است که مدام ژانرهای
متفاوت رادرساخت آثارتانتجربهمیکنید؛ ازفضایدرام
به فضای طنز میروید و بعد یک فضای اکشن و پلیسی را
دنبالمیکنید.اینتغییرفضاهایناگهانیذهنتانرادچار
آشفتگینمیکند؟

بله ،سریالهای ترکی مدتهاست که این کار را انجام میدهند.
آنها از چند شهر زیبای کشورشان استفاده میکنند و برای
فیلمبرداری با توجه به پتانسل قصه از لوکیشنهای مختلف
استفاده میکنند .مث ً
ال اگر بخواهند جاذبههای شهری را نشان
بدهند سراغ استانبول میروند ،برای نمایش ساحل زیبا از شهر
آنتالیا بهره میبرند و بعد همه این لوکیشنها را کنار هم قرار
میدهند تا درنهایت تصویری زیبا از کشور ترکیه نشان دهند.

اینطور که معلوم است برای ارتقا سطح کارهایتان،
سریالهای مختلف دنیا را -حتی کشورهایی مانند ترکیه
را-دنبالمیکنید؟

من هیچوقت اهل محدود کردن خودم در یک رسانه نیستم .آن
چیزی که در من همواره اشتیاق ایجاد میکند ،فیلمنامه است.
اگر فیلمنامهای خوب باشد حتی حاضرم آن را برای یک شبکه
روستاییبسازم.بههمیندلیلاگرفیلمنام هخوبیدرآنمدیوم
به دستم برسد در آن فضا هم کار خواهم کرد.

اینحق مردم ماستکه مانند سایر مخاطبان دنیا تصویریزیبا
و جذاب در فیلم و سریالهایشان ببینند .به نظرم بینندگان ما
از تماشای تصاویر تکراری خسته شدند و احتیاج به تصاویر بکر
و جذاب دارند .ضمن اینکه انجــام دادن این کار باعث جذب
توریست هم به مناطق مختلف کشورمان میشود.

همینطور است .وقتی میبینیم مردم ما به تماشای این کارها
گرایش دارند باید ببینیمکه سازندگان این آثار چهکاری را انجام
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چهره و خبر

نه تنها ذهنم را آشفته نمیکند ،بلکه به من کمک میکند تا با
انگیزه و تمرکز بیشتری کار کنم .شما هر چقدر هم در فضایی
موفق ظاهر شوید ،اما سعی کنید که در آن فضا خودتان را تکرار
کنید دچار نوعی سکون و رخوت میشوید و انگیزه و اشتیاقتان
را از دست میدهید؛ درست مانند کسی که هر روز چلوکباب
بخورد .مطمئن باشید روز هفتم او دیگر رغبتی برای خوردن
این غذا نخواهد داشــت .من هم اگر بخواهم خودم را در یک
فضا محدود کنم ،دیگر نمیتوانم کار خوبی را ارائه دهم .یکی از
دالیلی که همیشه با انگیزه در کارهایم ظاهر میشوم این است
که مدام در حال تجربه کردن فضاهای متفاوت هستم.

انجام دادن این کار چه حسنی برای ما دارد؟

سال دوم

شماره160

شنبه8آذر۱۳۹3

خبر

به عنوان ســؤال آخــر ،این روزها بســیاری از
کارگردانهای مطرح وارد سریالسازی در شبکه نمایش
خانگی شدند شما هم قصد ورود به این حوزه را دارید؟

«روایت ناپدید شدن مریم» به هدفش رسید

افسانه ناصری به صبا گفت :این روزها در حال
بازی در سریال «رخصت» به کارگردانی مهدی
صلح میرزایی هســتم .این اثر آخرین روزهای
فیلمبرداریاش را پشت ســر میگذارد و قرار
اســت در ایام صفر از تلویزیون پخش شــود.
امیدوارم که این کار بتواند مورد توجه مخاطبان
قرار بگیرد.
او با اشاره به این موضوع که طی سالهای اخیر
بیشتر درگیر بازی در تلهفیلم بوده است ،تصریح
کرد :برخی از من میپرسند که چرا در قیاس با گذشته کم کار
شدهام ،در حالی که کم کار نشــدهام بلکه بازیهایم بیشتر در
تلهفیلم محدود شده اســت و از آنجایی که تلهفیلمها معموالً
چندان به چشم نمیآیند این حس را در مخاطب ایجاد میکند
که کم کار شــدهام .ناصری که این روزها فیلم «روایت ناپدید
شــدن مریم» را در گروه هنر و تجربه روی پرده سینماها دارد
پیرامون این فیلم تصریح کرد :من فقط در دو سکانس «روایت
ناپدید شدن مریم» بازی کردم ،اما این فیلم اثری خوش ساخت
است و فکر میکنم به هدفی که دوست داشت -یعنی ترساندن
مخاطب-تا حد زیادی دست یافت.
ناصری در پایان گفت امیدوارم این فیلم با توجه به پتانســیلی
که دارد در اکران با اســتقبال مخاطبان مواجه شــود .چراکه
مدتها بود فیلم خوب و ترسناکی در سینمای ایران به نمایش
درنیامده بود.

افسانه
ناصری
بازیگر

ی پیوندم
«تاول» تمام شود به «شهرزاد» م 

هستی مهدویفر به خبرنگار صبا گفت :این روزها
منتظرشروعفیلمبرداریسومینفیلمسینماییام
«تاول»بهکارگردانیبهمنکامیارهستم .قصهاین
فیلم در ارتباط با قصاص است و با توجه به پرداخت
متفاوتی که دارد امیدوارم مورد توجه مخاطبان
قرار بگیرد.
او ادامه داد :اگر به لحاظ زمانی امکانش ایجاد شود
بالفاصلهبعدازاتماماینفیلمسینمایی،سرسریال
حسن فتحی حاضر میشوم .صحبتهای ابتدایی
در مورد حضورم در این سریال مطرح شده و همه چیز به شرایط و
زمان فیلم «تاول» و اتمام بازیام در آن بازمیگردد.
او در مورد علت کمکاریاش در تلویزیون گفت :به دلیل شرایط و
مشکالتی که در تلویزیون وجود دارد ،ترجیح میدهم که تمرکزم را
رویآثارسینماییبگذارم،چراکهدرسینمادستبازیگربرایایفای
نقشهایمتفاوتبازتراستوازطرفیپرداختهایمالیدرسینما
معموالً مرتب است و به موقع صورت میگیرد.
مهدویفر تصریح کرد :متأســفانه این روزها سریالهایی که در
تلویزیون تولید میشود به لحاظ محتوایی در سطح پایینی قرار
دارند ،به گونهای که ما شاهد ریزش مخاطبان این رسانه هم شدهایم.
این بازیگر در پایان گفت :با وجود اینکه پیشنهادهایی برای بازی در
سریالهای تلویزیونی دارم ،اما اکثر آنها را رد کردهام .زیرا ترجیح
میدهم در کاری بازی کنم که هم به لحاظ روحی آرامش داشته
باشم و هم از نحوه پرداخت دستمزدم مطمئن باشم.

هستی
مهدویفر
بازیگر

