
گروه سینما و تلویزیون -استودیو آمازون حق پخش فیلم فیلم »قهرمان« به 
نویسندگی و کارگردانی اصغر فرهادی را در آمریکا کسب کرد.

این فیلم که در شیراز فیلمبرداری شده و هم اکنون در مرحله پس از تولید قرار 
دارد در ادامه سال در آمریکا اکران می شود و آمازون چشم به حضور این فیلم در 
فصل جوایز سینمایی ۲۰۲۲ دارد. »قهرمان« یکی از فیلم هایی است که احتماال در 
جشنواره کن امسال رونمایی خواهد شد. استودیو آمازون پیش از این حق پخش 
فیلم »فروشنده« فرهادی را نیز بر عهده داشت؛ فیلمی که در جشنواره کن ۲۰۱۶ 
رونمایی شد و دو جایزه بهترین بازیگر مرد )شهاب حسینی( و بهترین فیلمنامه 
را کسب کرد و در نهایت دومین جایزه اسکار بهترین فیلم بین المللی را نیز برای 
سینمای ایران و فرهادی به ارمغان آورد.در این فیلم امیر جدیدی، محسن تنابنده، 
رعنا آزادی ور، فرشــته صدرعرفایی، سارینا فرهادی و جمعی دیگر از بازیگران 
که اغلب  آنان چهره های جدید هســتند مقابل دوربین فرهادی رفته اند و هایده 

صفی یاری نیز تدوین فیلم را بر عهده دارد.
کمپانی فرانسوی ممنتو پیکچرز، تهیه کنندگی و فروش فیلم »قهرمان« را بر 

عهده دارد و این فیلم را در فرانسه نیز اکران خواهد کرد.

گروه سینما و تلویزیون -رومن پوالنسکی فیلمساز جنجالی بار دیگر پشت 
دوربین می رود و این بار قصد دارد فیلمی با عنوان »کاخ« بســازد. »کاخ« درامی 
است که داستانش در شب سال نوی ۱۹۹۹ در یکی از هتل های لوکس سوییس 

رخ می دهد و داستان زندگی چند تن از مهمانان به هم گره می خورد. 
خبر ساخته شدن این فیلم از سوی پائولو دل بروکو مدیر عامل شبکه »رای 

سینما« ایتالیا که به عنوان تولیدکننده فیلم در این پروژه حضور دارد، اعالم شد.
یرژی اسکولیموفسکی دیگر فیلمساز مشهور لهستانی فیلمنامه این فیلم را در 
کنار پوالنسکی نوشته است. اطالعات دیگر در مورد پروژه هنوز اعالم نشده است.
دل بروکو در مصاحبه خود گفت: اولین نســخه فیلمنامه چند روز پیش به 
دســت من رسید. نمی توانم جزییات آن را فاش کنم چون پوالنسکی اجازه این 
کار را نداده است. کارگردان های بزرگ از فیلم هایشان به شدت مراقبت می کنند. 
در پاییز فیلمبرداری شروع می شود.فیلم قبلی پوالنسکی یعنی »یک افسر و یک 
جاسوس« نیز از سوی همین کمپانی تولید شده بود و برای اولین بار در جشنواره 
ونیز اکران شــد و جایزه بزرگ هیات داوران را کسب کرد و چندین جایزه سزار 
از جمله جایزه بهترین کارگردانی را هم از آن خود کرد. بروکو گفت: می دانم که 
جنجال هایی در اطراف پوالنســکی وجود دارد، اما ما از زاویه هنری به کار نگاه 
می کنیم و کیفیت داستان هاست که برای ما اهمیت دارد، نه داستان های شخصی. 
در جشنواره ونیز اکران »یک افسر و یک جاسوس« با اعتراضاتی همراه شد اما فیلم 
جایزه بزرگ هیات داوران را دریافت کرد. این کمپانی از تولید سه فیلم دیگرش 
نیز در این نشست مطبوعاتی خبر داد که سازندگان آنها آلیس رورواچر، سوزانا 

نیکوآرلی و پیترو مارسلو هستند.

حق پخش »قهرمان« فرهادی 
به آمازون رسید

رومن پوالنسکی »کاخ« می سازد؛ کلید 
زدن فیلم جدید در پاییز
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اولین تجربه بازیگری علی شــادمان یکی از بهترین تجربه های 
او بود. رســول مالقلی پور او را انتخاب کرد تا در فیلم درخشــان 
میــم مثل مادر حضور داشــته باشــد و این فیلم به تشــخیص 
کمیته ای از بنیاد ســینمایی فارابی به عنــوان نماینده ایران در 
هشــتادمین دوره جوایز اســکار در ســال ۲۰۰۷ انتخاب شد و 
برای این نقش در ســال ۷6 جایزه بهترین بازیگر کودک ســی و 
هفتمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم رشــد را دریافت کرد. 

گــروه ســینما و تلویزیون-
جنگل هــا بــه یکــی از اصلی ترین 
لوکیشن ها در فیلم های ژانر ترسناک 

تبدیل شده اند.
جنگل ها می تواننــد برای عده 
زیادی ترسناک باشند. هالیوود و ژانر 
وحشــت نیز از این موضوع استفاده 
می کند و ترس و انزوا را در فیلم ها به 

نمایش می گذارد. 
تصور تنها بــودن در جنگل و 
تصور به اینکه کســی شــما را دنبال 
و یــا چیزی شــما را تهدید می کند، 
برای هر کســی می تواند ترســناک 
باشد. از وس کریون، کارگردان ژانر 
وحشت گرفته تا جیسون ورهیز که 

از شخصیت های قاتل های معروف 
در دنیای سینماســت، از جنگل ها به 
عنوان مکانی برای انتخاب ســوژه ها 
و قربانی های خود استفاده می کردند.

فیلم هایی مثل »جمعه سیزدهم« 
در سال ۱۹۸۰ و »کلبه ای در جنگل« 
در ســال ۲۰۱۱، از ترس مخاطب از 
جنگل ها به طور موثر استفاده کرده اند 
و در نوع خود بهترین هســتند. اینجا 
بهترین موارد از این فیلم ها را می بینید.

دریاچه بهشت )۲۰۰۸(
تیم بازیگری خوب باعث شده 
که این فیلم ســینمایی با داستانی در 
مورد زوجی که به وسیله گورهی بچه 
جوان مورد آزار قرار می گیرند، عمیقا 

ترسناک شود. شــرایط در این فیلم 
خیلی زود به یک کابوس از شکنجه 
و قتل تبدیل می شود. این فیلم اغلب با 
نقد های مثبتی روبرو شد و عده ای آن 
را با مهمترین فیلم های ژانر وحشت 

سینما مقایسه کردند.
سوزان )۱۹۸۱(

یکــی از فیلم هــای قدیمی در 
ژانر اسلشر فیلم »سوزان« است که به 
خاطر تیم بازیگری، سرعت روایت 
فیلم و همینطور گریم های خوب در 
جمع بهترین هاست. داستان در مورد 
یک قاتل در یک کمپ تابستانه است 
که قربانیان خود را با اســتفاده از یک 
شــئ تیز به قتل می رساند. این فیلم 

از لوکیشــن های بیرونی اش نهایت 
اســتفاده را برده و به طرفداران ژانر 
وحشــت یک اثر ســرگرم کننده و 

سراسر ترس را ارائه می کند.
آخرین خانه در سمت چپ 

)۱۹۷۲(
این فیلم ترســناک کالســیک 
ســاخته وس کریون، در جمع یکی 
از موثر ترین فیلم های ترســناک قرار 
دارد که حتی ممکن است آزار دهنده 
باشــد. داســتان در مورد دو دختری 
اســت که به وســیله گروهی ربوده 
می شــوند و حاال والدیــن آن ها به 
دنبال انتقام جویی هســتند. این فیلم 
در سینما ها موفق بود؛ البته مخاطبان 

آن با خشــونت زیادی روبرو شدند 
و اکرانش در چندین کشــور به دلیل 

محتوایش ممنوع شد.
بن بست )۲۰۰۳(

خانــواده که می خواهند به یک 
گردهمایی برای مراسم سال نو بروند 
باید از جاده ای که در وســط جنگل 
قرار دارد عبور کند، اما با زنی در لباس 
سفید و یک بچه بر می خورند. قبل از 
آنکه آن ها بخواهند در خواست کمک 
کنند این زن ناپدید می شود و پس از 
این ماجرا ها، شــب آن ها به شبی پر 
از اتفاقات ترســناک بی پایان تبدیل 

خواهد شد.
آیین )۲۰۱۷(

داستان این فیلم در مورد گروهی 
از دوستان است که به یک ماجراجویی 
در ارتفاعــات می روند. می روند، اما 
بعد از اتفاقاتی متوجه می شــوند که 
به وسیله موجودی عجیب و غریب 
دنبال می شوند. »آیین« اولین فیلم بلند 
دیوید بروکنر بود که سابقه حضور در 
تعدادی از پروژه های ترسناک دیگر 

را نیز داشته است.
کلبه ای در جنگل )۲۰۱۱(

»کلبه ای در جنگل« یک کمدی 
ترسناک است و به همان اندازه ای که 
برای ترســاندن تالش می کند برای 
لحظــات خنده دار نیــز تالش کرده 
اســت. از بازیگران این فیلم می توان 

به کریستن کانلی، کریس همسورث 
و جســی ویلیامز اشاره کرد. داستان 
در مورد پنج دوســت اســت که که 
برای اســتراحت به ســفری در دل 
جنگل می روند و در کلبه ای ســاکن 
می شــوند، اما آن ها در می یابند که در 
کلبه اتفاقات عجیب و غریبی در حال 
وقوع است و سعی در کشف راز این 

کلبه می کنند.
او در شب می آید )۲۰۱۷(

این فیلم برداشتی منحصر به فرد 
و دراماتیک از دنیای پسا آخرالزمانی 
است. داســتان در مورد خانواده ای 
اســت که از اتفاقاتــی که منجر به از 
بین رفتن تمدن و بشریت شده نجات 

پیدا کرده اند و به جنگل پتاه می برند، 
اما روزی یــک خانواده دیگر را پیدا 
می کننــد که به آن ها پنــاه آورده اند. 
ماجرای این دو خانوده به مرور دچار 
چالش و به داســتانی پرخطر تبدیل 

می شود.
مرده شریر ۲ )۱۹۸۷(

این فیلم که دنباله فیلم اصلی به 
کارگردانی ســم ریمی بود، با اضافه 
کــردن ویژگی های طنز بیشــتر و از 
طرفی ترس و خالقیت، نه تنها در ژانر 
وحشــت بلکه با در نظر گرفتن همه 
ژانر ها به یکی از تحســین شده ترین 
 دنباله هــای تاریــخ ســینما تبدیل 

شد.

گروه سینما و تلویزیون-علی 
میرمیرانــی از خرید امتیــاز یکی از 
رمان هــای خود توســط محمدرضا 
تخت کشــیان برای اقتباس و ساخت 

یک سریال طنز خبر داد.
علــی میرمیرانــی نویســنده و 
فیلم نامه نویــس از وضعیت فروش 
کتاب هایش در بحــران کرونا گفت: 
روزهای کرونا به بازار نشر صدمه زده 
و کتاب فروشــی ها دائم بسته است. 
من خدا را شــاکرم که با وجودی که 
فضا برای خریداری کتاب ســخت 
و غیرهموار اســت اما کماکان اقبال 
وجود دارد و حتی برخی آثارم اخیر به 

چاپ های جدید رسیده اند.
وی ادامــه داد: اخیــراً چــاپ 
نوزدهــم کتاب »چقــدر خوبیم ما« 
منتشــر شــد. همچنین کتاب »دری 
وری« از مجموعه ســه رمان »هر دم 
بیل« نیز در همین بهار به چاپ ششم 

رسید.
»قصه های مجید« از معدود 

اقتباس های سریالی
میرمیرانــی کــه در ســال های 
اخیر در حــوزه نگارش فیلمنامه هم 
و مجموعه های نمایشــی هم فعالیت 
داشته اســت درباره اینکه چرا کمتر 

اقتباســی از کتاب ها در حوزه تولید 
صــورت می گیرد، گفــت: اقتباس 
در ایــران خیلــی کم اســت همان 
اقتباس های اندکــی هم که صورت 
می گیــرد در حوزه سینماســت و در 
سریال سازی بســیار انگشت شمار 
بــوده اســت. در صورتیکه در جهان 
آثار اقتباسی بسیاری ساخته می شود 
و حتی در آکادمی اسکار یک اسکار را 
برای فیلمنامه اقتباسی به صورت مجزا 
قرار می دهند و دلیلش همین است که 

از پتانسیل ادبیات استفاده شود.
وی بــا اشــاره به ســریال های 
معدودی کــه با اســتفاده از اقتباس 
ساخته شــده است، گفت: دایی جان 
ناپلئون حدود ۴۵ ســال پیش ساخته 
شده است و سریال »قصه های مجید« 
که برای کودکان و نوجوانان ســاخته 
شد از معدود آثار در این حوزه است. 
»قصه هــای مجید« اثر مرادی کرمانی 
که کیومرث پوراحمد آن را ســاخت 
و به نظرم خیلی کار هم موفقی از آب 
درآمد. این سریال با اقبال مواجه شد و 
بازپخش هم داشته است اما در حوزه 
ســریال دیگر سمت اقتباس های این 

چنینی نرفتیم.
چرا از آثــار ادبی اقتباس 

صورت نمی گیرد؟
میرمیرانــی درباره اینکه چرا در 
این سال ها تهیه کنندگان یا کارگردانان 
کمتر سراغ ساخت آثار اقتباسی رفته 
است توضیح داد: ابتدا باید به پروسه 
انتخاب یک طرح اشــاره کنم. وقتی 
طرحی به تهیه کننده ای ارائه می شود 
تهیه کننده می بیند، می پســندد و اگر 
کار تلویزیونــی باشــد از کانال های 
مــورد نظر می گذرد تــا به تصویب 
برســد و بعد نوشته شــود و به تولید 
برسد. اگر هم مربوط به شبکه نمایش 
خانگی باشــد کمی روند آن متفاوت 
و مشــکالت تصویب طــرح کمتر 
اســت منتها مساله این است که معیار 
ســاخت آثار در تلویزیون متفاوت با 
مجوزهای وزارت ارشــاد است. به 
عبارت دیگر کتابی را که وزارت ارشاد 
مجوز انتشارش را می دهد و با قوانین 
داخلی هم نوشته شده است وقتی قرار 
است به سریال تلویزیونی تبدیل شود 
مجوز نمی گیرد چراکه خطوط قرمز 

تلویزیون با ارشاد فرق می کند.
وی با اشاره به اینکه این رمان ها 
بــرای اقتباس در شــبکه خانگی هم 
اســتفاده نمی شوند، افزود: نکته ای را 
می خواهم بگویم که امیدوارم به کسی 

برنخورد، رمان هایی هستند که اتفاقًا 
قصه های چفت و بســت دارتری از 
یک طــرح اولیه فیلمنامه دارند اما در 
شبکه خانگی هم راهی ندارند و دلیل 
عمده تر این اســت که بخشی از تهیه 
کنندگان ما کتاب نمی خوانند و برای 
همین شــناختی هم نسبت به این آثار 

ندارند.
اقتبــاس از رمــان طنــز 

»هردمبیل«
میرمیرانی بــه اقتباس از یکی از 
آثار خودش اشــاره و عنوان کرد: به 
تازگی محمدرضا تختکشــیان رمان 
ســه گانه مرا با نام »هردمبیل« خوانده 
اســت و با من صحبت کرد تا از آنها 
سریال بســازد و بر این اساس امتیاز 
رمان را هم از نشــر چشمه خریداری 
کرد. این ســه گانه با اقبال خوانندگان 
رو به رو هم شــده بود اما برای خود 
من سوال شده بود که چه شد او سراغ 
اقتباس از این کتاب ها آمده اســت که 
پاســخش این بود کــه »وقتی فردی 
طرحی مــی آورد نمی دانم خروجی 
آنچه خواهد شــد اما وقتی سه جلد 
رمــان می خوانم کل قصــه را اعم از 
کاراکترها، خرده داستان ها و فضای آن 
متوجه می شوم« نگاه این تهیه کننده به 

طور کلی نسبت به کتاب و اقتباس از 
آثار ادبی حرفه ای بود و خودش هم به 
طرز حیرت انگیزی کتاب می خواند و 
همین نگاه در اقتباس از کتاب ها باید 

در میان دیگر تهیه کنندگان هم باشد.
وی با اشــاره به اینکه تلویزیون 
چندان پیگیر اقتباس نیست عنوان کرد: 
سال گذشــته بنا بود مسعود صفوی 
تهیه کننده تلویزیــون از روی کتاب 
یکی از نویســندگان مطرح کشور که 
جایگاه خوبی هم در میان دسته بندی 
نویســندگان مورد اطمینان و ارزشی 
تلویزیون دارد اقتباســی انجام دهد و 
من فیلمنامه آن را بنویسم. البته پیشنهاد 
دادم به لحاظ تصویر و درام یکی دیگر 
از کتاب های همان نویسنده انتخاب 
شــود و با خود نویسنده هم جلسه ای 
برگزار شــد با این حــال به خروجی 
نرســید چون طبیعتــاً تلویزیون باید 
امتیاز رمــان را می خرید اما پیگیری 

نکرد.
این نویسنده اضافه کرد: به طور 
مثــال خود من رمانی به نان »شــوال« 
دارم کــه به گمانم از آن یک ســریال 
مناســبتی محرمی درمی آید و خودم 
می دانم کدام کار پتانســیل بیشــتری 

برای تصویری شدن دارد.
این برنامه ســاز در پایان مطرح 
کرد: رفتن به ســمت اقتباس کار درام 
را قوی تــر می کنــد و اتفاقاً االن همه 
از ضعف هــای درام ها می نالند یعنی 
اگر با تهیــه کننده، کارگردان، بازیگر 
و… صحبت کنید نبود فیلمنامه های 
غنی و منجسم را مشکل می دانند. در 
شوراهای فیلمنامه ها هم به طرح های 
هفت یا هشــت صفحه ای بســنده 
می شــود که درنهایت نمی دانید چه 
خواهد شــد اما رمان ابتــدا و انتها و 
شــخصیت ها و فضای آن مشخص 

است.

گروه سینما و تلویزیون-مجید 
توکلی کارگردان سینما درباره اکران 
این فیلم گفت: »عروسی مردم« به 

این زودی اکران نمی شود.
مجید توکلی کارگردان ســینما 
در خصــوص آخرین وضعیت فیلم 
سینمایی "عروســی مردم" گفت: 
حقیقت ماجرا این است که انگیزه ای 
برای اکران آنالین نداریم و به نظرم 
تا زیرســاخت های قاچــاق فیلم ها 

در اکران آنالین درســت نشود، این 
مدل اکران بیهوده است. البته ممکن 
است برای بعضی فیلم ها با توجه به 
شرایطشــان مفید باشــد، اما درباره 
فیلمی مثل »عروســی مردم« که با 
پول کامل بخش خصوصی ســاخته 
شــد و در شــرایط عادی می تواند 
فــروش معقولی داشــته باشــد، به 

صالح نیست.
کارگــردان »متولــد ۶۵« در 

ادامه درباره وضعیت سینما در ادامه 
دوران کرونــا گفــت: پیش بینی من 
این اســت که تا ۱۴۰۱، اکران سینما 
به طور جدی نخواهیم داشــت و با 
اتفاق های غیر قابل پیش بینی کرونا 
و مدیریت یک بــام و دوهوای این 
بیماری، بعید اســت به این زودی ها 

سینما رونق بگیرد.
»عروســی مــردم«، در ادامه 
فیلم ســینمایی »متولد ۶۵« فضایی 

عاشقانه و ســرخوش دارد و به قلم 
جمیله دارالشــفایی و تهیه کنندگی 
علی ســرتیپی ساخته شــده است. 
نازنیــن بیاتی، شــکیب شــجره، 
احتــرام برومند، زهــرا داوودنژاد، 
خســرو بامداد، افســانه تهرانچی، 
ســجاد تابش، محمد حیدری، سارا 
محمدی بازیگران این فیلم هستند. 
در این فیلم علی اوجی مجری طرح 

و دانیال زمانی مدیر پروژه هستند.

اگر از جنگل می ترسید این فیلم ها را هرگز نگاه نکنید!

علی میرمیرانی مطرح کرد؛

کتاب طنزی که سریال می شود

»عروسی مردم« در انتظار فرصت مناسب برای اکران

گروه ســینما و تلویزیون - 
داستان های مختلفی از ورود بازیگران 
به عرصه ســینما و تلویزیون وجود 
دارد. داستان هایی که هر کدام در نوع 
خود جذاب است و علی شادمان نیز 
یکی از این داســتان ها دارد. او شاید 
اگــر نوازندگی با ویولون را بلد نبود 

هیچ گاه بازیگر نمی شد.
میم مثل مادر

اولیــن تجربــه بازیگری علی 
شــادمان یکی از بهترین تجربه های 
او بــود. رســول مالقلی پــور او را 
انتخاب کرد تا در فیلم درخشان میم 
مثل مادر حضور داشــته باشد و این 
فیلم به تشــخیص کمیته ای از بنیاد 
ســینمایی فارابی به عنــوان نماینده 
ایــران در هشــتادمین دوره جوایز 
اسکار در ســال ۲۰۰۷ انتخاب شد 
و برای این نقش در ســال ۷۶ جایزه 
بهترین بازیگر کودک سی و هفتمین 

دوره جشنواره بین المللی فیلم رشد 
را دریافت کرد. شادمان علی شادمان 
متولد ســال ۱3۷۵ است و زمانی که 
در فیلــم میم مثل مادر بازی کرد ۱۰ 
ساله بود. اتفافی که خودش در مورد 
آن گفته بود: »شاید تنها چیزی که در 

آن زمان اصال به آن فکر نمی کردم این 
بود که روزی بازیگر شــوم چون در 
آن ســن و سال خیلی نمی شود برای 
آینده تصمیم گیری کرد و درواقع این 

اتفاقــی که برایم رخ داد باعث شــد 
تلنگری به من زده شــود که وارد این 

کار شوم.«
زمانی برای دوست داشتن

امــا جوائزی که علی شــادمان 
در کودکی گرفت به »میم مثل مادر« 

ختم نشــد. فیلم زمانی برای دوست 
داشتن به کارگردانی ابراهیم فروزش 
در ســال ۱3۸۶ ســاخته شد. در این 
فیلم محســن تنابنــده، نگین صدق 

گویا، بهناز جعفری، رضا شمسایی، 
محراب رضایــی، علیرضا مظفری، 
علی اکبــر بیات، علی شــادمان به 
هنرمندی پرداخته اند.  قصه این فیلم 
دربــاره کودکی معلول و اســتثنایی 
اســت که درکنار پدر و مادر و برادر 
کوچکش زندگی مــی کند. تالش 
ایــن کودک برای برقــراری ارتباط 
با اطرافیــان خود به خصوص اعضا 
اصلی خانواده اش شرایط و موقعیت 
های مختلفی را در زندگی این افراد 
به وجود می آورد. شــادمان برای 

بازی در این فیلم جایزه ویژه 
جشنواره سینه کید هلند 

را به دست آورد.
سرزمین کهن 

و دوران بلوغ
عــه  مجمو

تلویزیونی »ســرزمین 
کهن« بــه کارگردانی 

کمال تبریزی از جمله ســریال های 
تلویزیــون بود که بــه دلیل برخی از 
حواشــی و اعتراضات قومیتی چند 
ســالی توقیف شــده اســت و فقط 
بازیگران و عوامل آن هرازچندگاهی 
یــادی از این مجموعــه تلویزیونی 
می کننــد. علــی شــادمان بازیگر 
مجموعــه تلویزیونــی »ســرزمین 
کهن« که در سن یازده سالگی مقابل 
دوربین کمال تبریــزی رفته بود در 

مورد ســختی کارش در این سریال 
نوشته بود: »برای »سرزمین کهن« من 
از ۱3 سالگی تا ۱۵ سالگی درگیر کار 
بودم، در سن بلوغ هم بودم ولی باید 
راکوردهای نقش را حفظ می کردیم؛ 
چراکه من هم باید ســن ۷سالگی آن 
شخصیت را بازی می کردم و هم سن 
۱۴ سالگی و این کار را بسیار سخت 

کرده بــود و من هم روزبه روز 
داشــتم بزرگتر می شــدم. با 

مشاوره چند دکتر و با درمان عجیب 
و غریــب و ریســکی کــه کردیم، 
پذیرفتیــم که یک ســری داروها را 
مصرف کنم که از رشــد و بلوغ من 

جلوگیری کند.«

علی شــادمان در ســریال های 
دیوار به دیوار، مــاه و پلنگ، کیمیا، 
ســرزمین کهن و فیلم های سینمایی    
ســاکن طبقه وســط، رؤیای سینما، 
کالنتری غیرانتفاعــی، زمانی برای 
دوســت داشتن، صد ســال به این 
سال ها بازی کرده است. آخر کار او 
سریال می خواهم زنده بمانم« است 
کــه نقش کاوه را در این فیلم دارد و 
توانسته بازی خوب و جذابی از خود 

ارائه دهد.
اولین تجربه بازیگری علی شادمان یکی از بهترین تجربه های او بود. رسول مالقلی پور او را انتخاب کرد 

تا در فیلم میم مثل مادر حضور داشته باشد.

علی شادمان؛ از »میم مثل مادر« تا 
»می خواهم زنده بمانم«

اگرنوازندگیباویولونرابلدنبودهیچگاهبازیگرنمیشد؛
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