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گروه فرهنگ و هنر- فیلم هایی 
که به لحاظ ارزش های ســینمایی آثار 
درخشان و پیشــرویی بودند و دلیل 
دیده نشــدن این فیلم هــا هم تفاوت 
آن ها با ذائقه تماشاگران عام و مسائل 
بیرونی مانند سانسور،اکران نامناسب 
و تفاوت سبکی مضمونی شان با دیگر 

فیلم های سینمای ایران بود.
در مطلب زیــر به معرفی هفت 
فیلم کمتر دیده شــده سینمای ایران 
می پردازیم که به دلیل ساختار متفاوت 
خــود در زمان اکران اقبــال چندانی 
پیدا نکردنــد و بعدها و به مرور زمان 
عالقه مندان  بــرای  ارزش هایشــان 

سینمای ایران مشخص شد.
چریکه تارا

کارگردان: بهرام بیضایی
سال ساخت:1357

چریکه تارا داستان زنی بنام تارا 
اســت که به همراه دو فرزند خود به 
کومه اش باز می گردد. در راه بازگشت 

با مردی تاریخی مواجه می شود….
چریکه تارا را باید امتداد سینمای 
مورد عالقه بیضایی دانســت. فیلمی 
پیچیده و ثقیل با میزانسن هایی خاص 
و بازی هــای متفــاوت. چریکه تارا 
با اســطوره و تاریــخ فرهنگی ایران 
پیوند خورده اســت و می کوشد از دل 
یک داستان به شــدت نمادین راوی 
سرگذشت تاریخی ملت ایران باشد. 
رابطه تارا با مرد تاریخی رابطه ایرانی 
با تاریخ خودش است و بیضایی از دل 
این رابطه به تحلیلی اساطیری از تاریخ 

ایران زمین می رسد.
فیلم بعد از چهل و سه سال که از 
زمان ساخته شدنش می گذرد هم چنان 
تماشایی است. بازی درخشان سوسن 
تسلیمی در نقش تارا )که بدل به هویت 
دوره اول فیلم ســازی بهرام بیضایی 
شده است( در کنار کارگردانی بیضایی 
چریکــه تارا را بدل به فیلمی متفاوت 
کرده است. چریکه تارا درست زمانی 
که داشــت برای اکران گسترده آماده 
می شد در ایران انقالب رخ داد و تمام 
ساختارهای فرهنگی کشور دگرگون 
شــد و فیلم بیضایی بــه علت همین 

دگرگونی فرهنگی توقیف شد و جز 
در خارج از کشور هیچ گاه اکران نشد.
اگــر چریکــه تارا به درســتی 
اکران می شــد، می توانســت یکی از 
بحث برانگیزتریــن فیلم هــای بهرام 
بیضایی باشد. اما هم زمانی اکران فیلم 
با انقالب اســالمی و دگرگونی عظیم 
فرهنگی که در کشور رخ داد هیچ گاه 
اجــازه نداد فیلم بیضایــی آنطور که 
شایسته اش بود دیده شود و مورد نقد 

و بررسی قرار گیرد.
مصائب شیرین

ضــا  علیر : ن ا د گر ر کا
داوودنژاد

سال ساخت:1377
رضا نوجوان که پیش مادربزرگ 
و پدرش زندگی می کند عاشق دختر 
دایی خود مونا می شــود. این عشــق 
کودکانــه دردســرهایی را بر هر دو 

خانواده ایجاد می کند…
مصائب شیرین را می توان آغاز 
سینمای خانوادگی داوودنژاد دانست. 
داوودنژاد از مصائب شیرین به سمت 
فیلم هایی خانوادگــی رفت که تمام 
بازیگــران آن را اعضای خانواده اش 
تشکیل می دادند. داوودنژاد با استفاده 
از این ترفند هم موفق شــد ممیزی را 
دور بزند و هم فضای گرم و صمیمی 
در مقابل دوربین ایجاد کند که به شدت 
تماشاگر را درگیر می کرد. از این منظر 
مصائب شیرین فیلم درجه یکی است. 
فیلمی که روابط انســانی آن به قدری 
ملمــوس و ایرانــی از کاردرآمده که 

تماشاگر را شوکه می کند.
فضای گــرم و صمیمی فیلم در 
کنار داستانی ساده و دوست داشتنی و 
بازی هایی به شدت واقعی )خصوصًا 
احترام الســادات  متفــاوت  بــازی 
حبیبیــان( مصائب شــیرین را بدل 
به فیلمی درخشــان کــرد که در گذر 
زمان ارزش های آن برای تماشاگران 
سینمای ایران معلوم شد. فیلم در زمان 
اکران به دلیل نداشــتن بازیگرانی که 
توانایی جذب تماشــاگر در گیشه را 
داشته باشند مهجور ماند و به درستی 
دیده نشد. اما با گذشت زمان ثابت شد 

که فیلــم داوودنژاد واجد ویژگی های 
درخشانی اســت که اجازه نمی دهد 
فیلم مهجــور باقی بمانــد. مصائب 
شــیرین بعد از اکران بارهــا و بارها 
دیده شــد و بدل به فیلم کالتی شد که 
وقایع یک دوران ســپری شده را برای 

تماشاگر ثبت کرده بود.
باغ های کندلوس

کارگردان: ایرج کریمی
سال ساخت: 13۸3

سه دوست به کندلوس می روند 
تا داستان عاشــقانه و تلخ دو رفیق از 
دســت رفته خود کاوه و آبان را مرور 

کنند…

ایرج کریمی یکی از برجسته ترین 
منتقدان ســینمای ایران بود. منتقدی 
بــا دیدگاهی نخبه گرایانــه و عالئق 
خاص. کریمی همیــن دیدگاه را هم 
وقتی مشغول کار فیلم سازی شد وارد 
فیلم هایــش کرد. باغ هــای کندلوس 
یک عاشــقانه ملیح و جذاب اســت 
که ســینمای فرانسه را به یاد می آورد. 
صحنه پایانی فیلم که با یک موســیقی 
والــس کاوه و آبــان مقابــل هم قدم  
می زننــد و پایکوبی می کنند فراموش 

نشدنی است.
روایــت ذهنی و پیچیــده فیلم 
که نشــان دهنده خاطرات سه دوست 

جست و جو گر است برای تماشاگر 
ایرانی زیادی پیچیــده بود. به عالوه 
فیلم به جز محمدرضا فروتن بازیگر 
مشــهوری نداشت که در گیشه توجه 
مخاطب را برای تماشــای آن جلب 
کند. این عوامل باعث شــد تا باغ های 

کندلوس مهجور بماند و دیده نشود.
 چند کیلو خرما برای مراسم 

تدفین
کارگردان:سامان سالور

سال ساخت:13۸4
صــدری و یدی دو کارگر پمپ 
بنزین هســتند که به علت تغییر مسیر 
جاده اصلی مدتی است متروک مانده 

است…
چنــد کیلو خرما برای مراســم 
تدفیــن عجیب تریــن و بهترین فیلم 
سامان سالور تا به امروز است. فیلمی 
درباره عشــق های نامتعارف دو مرد 
بدوی که انــگار در دل یک ناکجاآباد 
گم شده اند. فیلم برداری سیاه و سفید 
درخشــان تورج اصالنی به چند کیلو 
خرما برای مراسم تدفین حال و هوای 
فیلم های نئورئالیستی سینمای ایتالیا را 

بخشیده است.
علــت کیفیت فیلم پیوند روحیه 
تجربه گرا سامان سالور با یک داستان 
عاشقانه کالسیک اســت که در کنار 

اتمســفری که فیلمســاز خلق کرده 
اســت، چند کیلو خرما برای مراسم 
تدفیــن را بدل بــه اثــری ممتاز در 
سینمای ایران می کند. داستان چند مرد 
مفلوک که در حضیض غرائز انسانی 
خود دست و پا می زنند و هر کنشی که 
دارند بیانگر خشونتی درونی و عمیق 
است. فیلم نه ستاره مشهوری داشت 
و نه داســتانی که روایت می کرد برای 
تماشــاگران عام جذاب بود. بنابراین 
طبیعی بود که کمتر دیده شــود و میان 
انبوهی از محصوالت نازل عامه پسند 

به دست فراموشی سپرده شود.
به آهستگی

کارگردان:مازیار میری
سال ساخت: 13۸4

محمود کارگر راه آهن طی یک 
تماس تلفنی متوجه می شود همسرش 

خانه را ترک کرده است…
به آهســتگی مربوط بــه دوران 
ابتدایی فیلم سازی مازیار میری است. 
فیلم حــال و هوای تجربه گرایانه آثار 
دهــه شــصت را دارد و فیلم نامه ضد 
پیرنــگ و پُر از ابهام پرویز شــهبازی 
هم  این شــباهت  را بیشتر کرده است. 
فیلم مســیری خالف مسیر سینمای 
داستان گو سینمای ایران را طی می کند 
و بــه جای رفع ابهام مــدام بر ابهام ها 
می افزایــد. از بازیگران مشــهورش 
نــه در قامت ســتارگانی جذاب که 
در جایگاه شــخصیت هایی متفاوت 
استفاده می کند. طبیعی است فیلمی که 
نه داستانی عامه پسند دارد و نه فضا و 
اتمسفر آن برای مخاطب جذاب است 
در زمان اکران دیده نشود. شاید همین 
دیده نشدن ها بود که باعث شد مازیار 
میری بعدها تغییر مسیر بدهد و آثاری 
بسازد که در کنار کیفیت نسبتاً خوبی 
که داشتند بتوانند در گیشه هم فروش 

خوبی داشته باشند.
 آقا یوسف

کارگردان:علی رفیعی
سال ساخت:13۸9

فیلم داســتان زندگی آقا یوسف 
کارمند بازنشســته اســت که دور از 
چشــمان دخترش در خانه های مردم 

کار می کند…
آقا یوســف فیلــم جذابی بود. 
فیلمی که علی رفیعی آن را با ســلیقه 
خودش ساخت. درست مثل ماهی ها 
عاشق می شوند که بســیار هم مورد 
توجه قرار گرفت. اما داســتان کهنه و 
تکــراری این یکی )که البته به شــیوه 
متفاوتی روایت می شــد( باعث شد 
علی رغم داشتن بازیگران مشهور فیلم 
آنطور که باید و شــاید مورد استقبال 

قرار نگیرد.
داستان عشق یک پدر به دخترش 
آنقدر گیرا نبود که توجه تماشــاگران 
را جلب کند و پُرفروش شــود. برای 
همین در زمان اکران مهجور باقی ماند 
و دیده نشــد. فیلم شکســت سختی 
خورد. سنگینی این شکست به قدری 
زیــاد بود که علی رفیعی را تا به امروز 
از سینما دور نگه داشته و اجازه نداده 

او فیلم دیگری بسازد.
پرویز

کارگردان:مجید برزگر
سال ساخت:1391

داستان پرویز مرد میان سال چاقی 
که از سوی پدرش طرد می شود…

پرویز فیلم به شــدت رادیکالی 
اســت. فیلمی که از یک سو سادگی 
برادران داردن را بــه ذهن می آورد و 
از سوی دیگر خشــونت درونی اش 
یادآور کارهای هانکه اســت. فیلمی 
است به شــدت بی رحم و گزنده که 
مراحل تبدیل شدن یک انسان ساده به 
هیوال را با دقتی شگرف ترسیم می کند.
فیلم در گروه هنر و تجربه اکران 
شــد و چندان هم دیده نشــد. جدای 
از نداشــتن بازیگر مشهور فیلم برای 
تماشــاگر ایرانی زیادی خشن بود و 
تماشاگر تحمل نداشت چنین داستان 
هولناکی از انســان را روی پرده سینما 
ببیند. بنابرایــن فیلم علی رغم جوایز 
خارجی و ســاختار متفاوتش مهجور 
ماند و به درســتی دیده نشد. فیلم یک 
لوون هفتوان بی نظیر دارد که بازی اش 
در پرویز کاری فراتر از بازیگری است. 
پرویز دوست داشتنی و ترسناک فیلم 

بدون حضور او قابل تصور نیست.

 
گروه فرهنگ و هنر- نصراهلل 
رادش می گویــد: ســعی می کنم از 
ســیاهی دوری کنم؛ چون بســیار 
مســتعد غم و غصه ام. اگر نقشی را 
بــازی کنم که شــخصیت غمگینی 
باشــد، فکــر می کنم بعــدش به 
تیمارستان بروم. برای همین درست 
یا غلط؛ از چنین کاراکترهایی دوری 

می کنم.

هرچند که بســیاری از مردم، 
»نصراهلل رادش« را به آثار و آیتم های 
طنز تلویزیونــی همچون مجموعه 
خاطره انگیــز »ســاعت خــوش« 
می شناسند اما رادش کار هنری اش 
را در اواخــر دهــه ۶۰، بــا تئاتر و 
هنرمندانی همچــون اکبر زنجانپور 
و قطب الدیــن صادقی آغاز کرد. او 
عالوه بر بازیگری، دســتی بر آتش 

هنرهای تجســمی هم دارد و اخیرا 
نخســتین نمایشگاه مجسمه هایش 
را با نام »صورتــک« برپا کرده بود. 
رادش روحیه بســیار حساسی دارد 
و معتقد اســت بســیار تحت تأثیر 
فیلم هایی که می بیند و نقش هایی که 
بازی می کنــد، قرار می گیرد و برای 
همیــن عامدانه از بــازی در آثاری 
که آن ها را »ســیاه« می نامد، دوری 
می کند. با نصــراهلل رادش پیرامون 
عالیقش در تئاتر و حرفه بازیگری 
گفتگویی داشــتیم که مشروح آن را 

می توانید در ادامه بخوانید.
با اینکه رشــته تحصیلی 
و اولیــن تجربه های بازیگری 
شما در تئاتر بوده، اما از اوایل 
دهه 70 تا همیــن اواخر دیگر 

سراغ نمایش نیامدید. چرا؟
پــس از تجربــه کار بــا 
آقــای اکبــر زنجانپــور و 
قطب الدیــن صادقــی، 
مدتــی هــم کارهای 
کوتاه و آیتم مانندی در 
انجام  شهرستان ها 
شاید  که  می دادیم 
اســمش را نتوان 
تئاتر گذاشــت اما 
این روند قطع شد 
تا حدود ۴ ســال 
پیش که بــا آقای 
مهرداد نظری تئاتر 

کودکــی اجرا کردیم کــه برای من 
بسیار سنگین و پرفشار بود و خاطره 
تلخــی برایم باقی گذاشــت؛ یک 
تئاتر فیزیکی که بدن را درگیر فشار 
می کرد و برای همین اذیت شــدم. 
طوری که در آن کار موهایم ریخت 
و کچل شــدم. در واقع ۵ ماه حرص 
خوردم و تحمل کردم. عاشقانه روی 
صحنه نمی رفتم. در حالی که این نوع 
کار کردن را بلد نیســتم. باید عشق 
کنــم وقتی روی صحنــه می روم و 
خــودم از آن لذت ببرم. برای همین 
االن با اینکه کارهای متعددی پیشنهاد 
می شود اما خیلی جنس خودم را در 
آنهــا پیدا نکرده ام. ضمــن اینکه به 
حجم حضورم در اثر فکر نمی کنم؛ 
دوست دارم در یک کار یک ساعته، 
فقط ده دقیقه باشم اما همان حضور 

خیلی عالی باشد.
همانطور که در تلویزیون 
سراغ کارهای طنز می روید، در 

تئاتر هم کمدی را می پسندید؟
دوست دارم از مخاطب خنده 
بگیــرم. یا حداقــل، در کاری بازی 
کنم که سیاه نباشد؛ چون هر کار غیر 
کمدی ای، سیاه نیست. ممکن است 
روزمرگی باشد. اما دوست ندارم به 
نامالیمات و در اثری با این مضمون 
کار کنم. دوست ندارم بازیگر کاری 
باشــم که دارد از دردهــای جهان 
می گوید. دوست دارم یک روزمرگی 

خسته کننده ی تکراری را بازی کنم 
کــه حتــی تماشــاگر از ماللت آن 
منفجر شــود و در پشت قصه بگویم 
که ما آدم ها چقدر شبیه ربات زندگی 

می کنیم؛ اما سیاه نباشد.
دلیلــش عالقه تان به ژانر 
کمدی است یا این نوع نقش ها 

ناراحت تان می کند؟
راســتش برای دو - سه سال، 
موارد کتاب »معجزه شــکرگزاری« 
خانم »راندا برن« را که اســاس اش 
شــکرگزاری به عالوه جذب است 
تســت کردم و تاثیرات عجیبش را 
دیدم. برای همین ســعی می کنم از 
سیاهی دوری کنم؛ چون بسیار مستعد 
غم و غصه ام. اگر نقشی را بازی کنم 
که شــخصیت غمگینی باشد، فکر 
می کنم بعدش به تیمارســتان بروم. 
برای همین درست یا غلط؛ از چنین 
کاراکترهایی دوری می کنم. یا نباید 
چنین نقشی را بازی کنم یا اگر بازی 
کنــم برایش آنقدر زمان می گذارم و 
با آن زندگــی می کنم که در زندگی 
واقعی هــم درگیــر ویژگی هایش 
می شــوم. ضمن اینکه فکر می کنم 

سیاهی،  سیاهی جذب می کند.
شاید همین ارتباط عمیق 
با نقش که اشاره کردید کار را 
برایتان دلی و احساسی می کند 

در این اتفاق اثرگذار است...
دقیقــا. من اصال فیلم نمی بینم. 

یک بار چند وقت پیش فکر کردم آدم 
شــده ام و می توانم فیلم ببینم! نسخه 
قدیمی فیلم سه ساعته »کلئوپاترا« )با 
بازی الیزابت تیلور و ریچارد برتون( 
را دیدم و قشــنگ مانند بچه دو ساله 
نشســتم گریه کردم کــه انگار »من 
مرده ام و زنم به همین خاطر خودش 
را کشــته است!« یعنی طوری خودم 
را جای شخصیت های فیلم گذاشتم 
که شبانه به همســرم که شهرستان 
بود زنــگ زدم و گفتم اگر می توانی 
برگــرد، من می ترســم. می خواهم 
بگویم کــه خیلی بــا نقش ها یکی 
می شــوم. شاید کسی نقش جدی از 
من ندیده باشد، اما می دانم که اتفاقا 
اگر شــرایطش پیش بیاید و نقشی 
جدی را بازی کنم برایم کاری آسان 
خواهــد بود. امــا دوری می کنم؛ به 

خاطر هم ذات پنداری شدیدم.
دوست دارید چه نقشی را 

بازی کنید؟
آرزویم این اســت کــه پارتنر 
خوبــی مثل نادر ســلیمانی را که از 
قدیم باهــم کار کرده ایم پیدا کنم و 
بــا زبانی نامفهوم و بــدون دیالوگ 
و بین المللــی باهم نقش پت و مت 
را بــازی کنیم؛ این یکی از رویاهای 
بزرگ من در بازیگری اســت. اصال 
آن پــت و مــت را از قالب کارتونی 
و عروسکی دربیاوریم و بازی کنیم. 
شاید تا حدی شبیه به نقش رباتی که 

در »مســافران« داشتم. چنین فضایی 
را دوســت دارم؛ تئاتــر یا فیلمی که 
هــر بیننده ای در هــر کجای جهان 
آن را دیــد،  قهقهه بزند و بخندد. این 
آرزویم است. دنبال دادن پیام نیستم 
و دوست ندارم با نقش هایم پیامی به 
مخاطب بدهم. ایده آلم این است که 
مخاطب وقتی صبح تا شب سر کار 
اســت و به خانه برمی گردد،  بنشیند 
پای تلویزیون و با دیدن فیلم ام قهقهه 
بزند. نمونه درخشان و ایده آلش برای 
من هنوز »ســاعت خوش« اســت. 
ســاعت خوش نــه کاری انتقادی 
بود،  نه سیاســی و نه کاری به گرانی 
و اقتصاد داشت. اما کی آن را دوست 
نداشت؟ حداقل آن موقع، کسی نبود 
که این مجموعه را دوســت نداشته 
باشد. هم عامه مردم دوستش داشتند 
و هم جمعــی از بهترین بازیگران و 
سوپراســتارها. درحالی کــه حرف 
عجیبی هم نمی زد. کاری که به نظرم 
اتفاقا بســیار هم سخت است؛ چون 
باید از »هیچی« قصه و طنز بســازی. 
وقتی مسائلی مانند سیاست،  گرانی 
و... در کشــورت داری، زمینه قصه 
برایت آماده اســت و طنزت را روی 
آن استوار می کنی اما وقتی قرار است 
بدون توجــه به این زمینه ها، از هیچ 
چیز قصه بســازی سخت ترین کار 

دنیا پیش رویت است.
در شــرایطی که وضعیت 
برای مردم سخت شده، خنداندن 
مردم شاید ضروری تر باشد؛ 
اما فکر می کنید کار برای بازیگر 

و طنزپرداز هم در خنده گرفتن 
از مخاطب سخت تر شده است؟
خنداندن مردم کمی سخت تر 
شده؛ شاید چون در فضای مجازی، 
با حرف ها و کارهای آن چنانی مردم 
به خنده می افتند. چون دیگر هرچه 
می خواهنــد می گوینــد و خیلی ها 
هم بــه این نوع طنزهــا و جوک ها 
عــادت کرده اند. خندانــدن مردم با 
برنامه هــای طنز هنوز هم شــدنی 
اســت؛ اما برنامه ریزی می خواهد. 
اگر می خواهــی از هیچ چیزی طنز 
بســازی، یعنی از سیاست و گرانی 
و... وام نگیری، باید نویســنده های 
خــوب را بیاوری،  زمــان بگذاری 
و هزینــه کنی.  مثاًل شــوخی های 
ســاعت خوش خیلی ساده بود و از 
اتفاق های ساده شکل می گرفت. اما 
خنده دار بود. یادم می آید همان زمان 
آقای »علی حاتمی« بزرگ از یکی از 
آیتم هایی که من بازی می کردم اسم 
برد و گفــت آن آیتمی که من نقش 
یک کارگردانی را داشــتم که فیلمی 
ترســناک می ســاخت و خودش از 
ترس غــش می کرد، چقــدر ایده 
قشنگی بوده. االن هم اگر می خواهی 
چنین کاری کنی باید به اندازه کافی 
زمان بگذاری.  چون آنقدر طنزهای 
دم دســتی آمده که اگر بخواهی کار 
خوب و خنده داری بســازی برایش 
باید زحمت بکشــی. امــا خدا کند 
شرایطی پیش بیاید که بتوانیم اینطور 
زحمت بکشــیم و کاری بسازیم که 

مخاطب را بخنداند.

گــروه فرهنگ و هنر- محمود 
پاک نیت گفت: در ســریال تاریخی 
»گیل دخت« نقش یک خان در دوره 

قاجار را بازی می کنم.

محمود پاک نیت بازیگر سینما و 
تلویزیون گفت: چند ماهی اســت که 
تصویربرداری ســریال »گیل دخت« 
به پایان رســیده و من در این سریال 

تاریخــی، نقش یک خــان در زمان 
مظفرالدین شاه را بازی می کنم.

»گیل دخــت« عنوان ســریالی 
تاریخی اســت که بعد از گذشت دو 
سال از ســاخت آن، قرار است راهی 
آنتن تلویزیون شود. به گفته پاک نیت 
ایــن مجموعه تاریخی برای پخش از 
شبکه سه سیما آماده می شود، اما هنوز 

زمان دقیق آن مشخص نشده است.
این سریال تاریخی بعد از تجربه 
فیلم ســینمایی »ماهی سیاه کوچولو« 
اولین کارگردانــی تلویزیونی مجید 
اسماعیلی محســوب می شود. تهیه 
کنندگی این سریال را هم محمدرضا 
شــفیعی بر عهده دارد؛ کسی که این 
روز ها فصل دوم ســریال »نوار زرد« 
هــم به تهیه کنندگی او در حال پخش 

است.
در فصل اول »نوار زرد« مرحوم 
ســیروس گرجســتانی در نقش پدر 
امیر آقایی )کاوه( بازی کرد؛ اما فصل 
دوم این ســریال بــا تغییراتی همراه 
شــد، نه خبری از امیر آقایی است و 
نه سیروس گرجستانی. محمود پاک 
نیت به جای ســیروس گرجستانی و 
 بانیپال شومون به جای امیرآقایی بازی 

می کند.
پاک نیــت در این باره می گوید، 
عوامل ســریال نوار زرد کاماًل تغییر 
کردند و مــن نقش پدر کاوه )پلیس( 
را بازی می کنم. ســریال های پلیسی 
همیشــه با اســتقبال مخاطبان روبرو 
می شــوند. اتفاقاتی که در سریال نوار 
زرد می افتد، ما به ازای واقعی داشــته 

و حاال به شکل نمایشی در آمده اند.
این بازیگر در سال های گذشته 
تجربــه متفاوتی از بازی در ســریال 
پلیســی را داشــت؛ او در ســریال 
»ســاختمان ۸۵« به کارگردانی مهدی 
فخیــم زاده در نقش بازپرس حضور 

پیدا کرد.
پاک نیت کــه این روز ها قدم به 
هفتادسالگی عمرش گذاشته، در این 
سال ها در آثار متعدد تلویزیونی نقش 
آفرینــی کرده اســت؛ از جمله آن ها 
می توان بــه روزی روزگاری، پس از 
باران، پدرســاالر، خانه ای در تاریکی 
و ســریال یوسف پیامبر اشاره کرد. او 
خود اذعــان می کند که هنوز مردم او 
را با نقش یعقوب پیامبر بیشــتر به یاد 

می آورند.

فیلم های در سایه؛

مروری بر فیلم های کمتر دیده شده 
سینمای ایران

در سینمای ایران فیلم های بسیار درخشانی وجود دارند که به دالیل متعددی دیده نشده اند.  فیلم هایی که زیر سایه آثار تجاری
 پُر زرق و برق که نبض سینمای ایران را در اختیار دارند قرار گرفتند و هرگز به شکلی که شایسته شان بود دیده نشدند. 

نصراهلل رادش:

رویایم در بازیگری ایفای نقش »پت و مت« است

زمان پخش »گیل دخت« مشخص نیست؛

خان بازِی دوباره محمود پاک نیت در یک سریال تاریخی گروه فرهنگ و هنر- تصویربرداری سریال »بی همگان« به تهیه کنندگی مهران مهام و کارگردانی بهرنگ توفیقی در 
تهران ادامه دارد.

مهران مهام تهیه کننده  سریال  »بی همگان« گفت: با برنامه ریزی و نظم کار تصویربرداری در لوکیشن های بلوار ارتش، 
شهرک نفت، بهشت زهرا، کارواش، بیمارستان، چهار راه سیروس و بازار تهران ادامه پیدا کرد و گروه به جاجرود رفتند تا 

بازیگران جدید از جمله سمیرا حسن پور، کاوه خداشناس و ... نیز جلوی دوربین بروند.
در خالصه داستان این مجموعه تلویزیونی آمده است: در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطف آنچه تو اندیشی حکم 

آنچه تو فرمایی.
این سریال بازیگران و لوکیشن های زیادی دارد و تازه ترین کار تلویزیونی بهرنگ توفیقی به حساب می آید. بهرنگ 
توفیقی پیش از این سریال های »زیر پای مادر«، »پشت بام تهران«، »پدر« و »آقازاده« راساخته است. سریال هایی که در همه 

آنها خانواده و چالش های اجتماعی روز جامعه به تصویرکشیده شد. 
سریال »بی همگان« هم به مفاهیمی، چون روابط افراد، جایگاه خانواده و هنجار ها و ناهنجاری های موجود میان روابط 

جوانان می پردازد که مخاطب آن گروه های سنی مختلف و خانواده ها هستند.
مهران مهام پیشتر سریال های خانه به دوش، متهم گریخت، پنچری و دردسر های عظیم ۱ و ۲ را برای شبکه سه تهیه 

کرده بود. سمیرا حسن پور و کاوه خداشناس جلوی دوربین بهرنگ توفیقی رفتند/از جاجرود تا گالب دره با بی همگان
به گفته این تهیه کننده، این روز ها عوامل سریال »بی همگان« در لوکیشنی در گالبدره در حال کار هستند. با پیشرفت 

فیلمنامه چند لوکیشن دیگر به کار اضافه خواهند شد و بازیگران دیگری جلوی دوربین بهرنگ توفیقی خواهند رفت.
سمیرا حسن پور و کاوه خداشناس جلوی دوربین بهرنگ توفیقی رفتند/از جاجرود تا گالب دره با بی همگان

در ســریال »بی همگان« بازیگرانی چون کاظم هژیر آزاد، نسرین بابایی، سپند امیرسلیمانی، مهدی ماهانی و محمد 
صادقی بازی می کنند. اخیراً هم کاوه خداشناس و سمیرا حسن پور مقابل دوربین سریال »بی همگان« رفته اند.

سمیرا حسن پور جلوی دوربین بهرنگ توفیقی رفت
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