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فرهنــگ و هنر -نــام مصطفی
زمانی ،از ســال  ۸۲به رسانهها راه پیدا
کرد .رسانههایی که مدتها بود اعالم
میکردند مرحوم فرجاهلل سلحشــور
بــه دنبال چهــرهای جدید برای نقش
حضرت یوسف (ع) است .اخباری که
گواهی بودند بر رد شدن چندین هزار
نفری که برای این نقش اعالم آمادگی
کرده بودند و به دالیلی انتخاب نشدند.
خیلیها منتظر بودند ببینند این جوان
مازندرانــی ،دارای چــه ویژگیهایی
است که توانست پس از چند هزار نفر،
اینچنین نظر سختپسند سلحشور را
به هنر و البته سیمای خود جلب کند.
 ۷تیر ۱۳۸۷؛ یعنی  ۱۴ســال پیش
نخســتین رونمایی از مصطفی زمانی
اتفاقافتاد.بازیگریکهدرنگاهنخست،
طمانینه ،پرنسیب و زبان بدن مناسبی از
خود در ایفای این نقش نشان داد و هر
چه که کار جلوتر رفت ،توانست بیشتر
به دل مخاطب بنشیند و راندمان خوبی
از خود به جای بگذارد .در همان ســال
 ،۸۷او در دومیــن تجربه کار حرفهای
خــود ،بهعنوان بازیگر مهمان ،حضور
در پروژه عظیم در چشــم باد مسعود
جعفریجوزانــی را تجربه کرد .ایفای
این دو پروژه فاخر کافی بود تا به اندازه
کافی دیده شود و از این رو ،خیلی زود
جذب سینما شد .زمانی در سال  ،۸۸در

 ۳فیلم آل ،بدرود بغداد و کیفر ،به ایفای
نقش پرداخت .اقبالی که در تلویزیون
به ســراغ زمانی آمده بود و سبب شد
تا وی بهعنوان نخســتین تجربههای
بازیگری خود ،ایستادن مقابل دوربین
کارگردانانی چون فرجاهلل سلحشــور
و مســعود جعفریجوزانی را پشت
سربگذارد ،در سینما ،نیز بهنوعی تکرار
شــد .این  ۳پروژه ،از جهات مختلفی،
برگ برنده خوبی برای زمانی محسوب
میشــد؛ فیلم کیفر ،جدا از انکه فیلم
شــریف و خوبــی از آب درآمد ،برند
حســن فتحی را در مقام کارگردان به
خود میدید که همین ســبب میشد
تــا به این پروژه به چشــم عادی نگاه
نشــود .بدرود بغداد ،یک پروژه با نگاه
بینالمللــی بود که مهــدی نادری ،در
نخستین ساخته سینمای خود به سراغ
آن رفته بود و بنا بر مناســبات سیاسی،
مورد حمایت بسیاری قرار گرفت و هم
درجشنوارهفجروهمدراکرانعمومی،
به خوبی دیده شد .آل هم یکی از برترین
ساختههایبهرامبهرامیانتاامروزاست
کــه با توجه به روایت خاص آن و البته
نام علی معلم در کســوت تهیهکننده،
حسابی به چشــم آمد و تا امروزه هم
توانســته ماندگاری خود را حفظ کند.
زمانی ،هم خیلی خوششــانس بود و
هم بســیار دقیق عمل کرد که در مسیر

ســاخت این  ۳فیلم مهم قرار گرفت و
علیرغم ایفای نقــش اول این فیلمها،
آنقــدر دقیق و درســت انتخاب کرد
که از میان دهها فیلمنامه ارائهشــده به
او در ســالهای  ۸۷و  ،۸۸بــه این آثار
رسید .با این شروع طوفانی در سینما و
تلویزیون ،زمانی دیگر روی ریل افتاد و
انتخاب اول بسیاری از کارگردانانی بود
که حاال میخواستند با ورود یک جوان
به ســینما ،از ظرفیتهای بازی او در
فیلمشان بهره ببرند .به همین دلیل ،در
سال  ،۸۹کارنامه او از بابت همکاری با
کارگردانان موجه ،سنگینتر شد .او در
این سال ،در پریناز بهرام بهرامیان ،قصه
پریا فریدون جیرانی ،یک عاشقانه ساده
ســامان مقدم و بوی گندم محمدرضا
خاکــی بــه ایفاینقــش پرداخت و
عهدهدار نقشی افتخاری در سوت
پایان نیکی کریمی شد.
زمانــی در آن ســالها،
بازیگــر محبوب ســینمای
دولتــی و بخش خصوصی
بــود و تجربه بــازی در هر
دو ســبک فیلمســازی را از
ســر گذراند .ضمن اینکه از
قدرت تمییز خوبی برخوردار
بــود و فیلمنامهها را فارغ از نام
کارگردانانشان ،بررسی میکرد.
به همین دلیل است که کارنامه او

فرهنگ و هنر « -آبنبات هل دار»،
«یکی بیز ،یکی نبیز»« ،قهوه اســتانبول
نیکو میسوزد» عنوان سه کتابی است
که در این بســته به عالقهمندان کتاب
معرفی شده است.
« آبنبات هل دار»
یکی از نقاط ق ّوت کتاب توانایی
نویسنده در نشــاندادن فضای پشت
جبهههاســت؛ نویسنده نشان میدهد
که چگونه مــردم در این فضا زندگی
روزمــره خــود را میگذراندنــد و
ســرگرمیهای خاص خود را داشتند،
در کتاب آبنبات هلدار ،نویسنده نشان
میدهد در سالهایی که به ظاهر برای
بســیاری یادآور روزهای جنگ است،
بخش عمــدهای از مردم ایران زندگی
شاد و پُرماجرایی داشتند؛ زندگی همراه
با خنده و سرزندگی...
ایــن کتــاب ،برای کســانی که
از روزگار دهــه  ۱۳۶۰خاطــرات
نوســتالژیک دارند ،برای نسل امروز
هم ،که دوســتدارِ موقعیتهای طن ِز
ُکمیکانــد ،حرفهای زیــادی برای
گفتن دارد .محسن ،قهرمان داستان ،از
روزگاری میگوید که مردم با مســائل
ساده شــادیهای بزرگی میآفریدند،

مثلِ اولین تجربة رفتن به سینما؛ دید ِن
اولین تلویزیون رنگی؛ تجربة حضورِ
نخستین خوراکیهای لوکس در خانه
مردم .انجام داد ِن کارهای ســاده برای
محســن به ماجراجوییهایی تبدیل
میشــود که کمتر از هفتخان رستم
نیســت؛ کارهایی مثل رفتن به مدرسه
ِ
و پخــش آش نذری یــا ِ
کارت
پخش
عروسی برای محســن ماجراهایی را
رقم میزند.
جمالتــی از کتــاب آبنبات
هلدار:
بی بی قشقرقی به راه انداخت که
بیا و ببین ،با این حرفها که «شــما منِ
آدم حســاب نِمکنین ».و «من آرزوی
دیدن عروســی نوهمِ باید به گور ببرم».
و «منِ بگو که یک بسته روشورِ امروز
تو حموم تموم کردم ».و  ...خالصه ،از
آنجا که ماند ِن من هم بهتنهایی صالح
نبود ،همه به ســمت خانۀ عروس راه
افتادیم .البته همــه که نه .عمو جواد و
زنعموهاجرنیامدند؛چونتویمشهد
زندگی میکردند و عمویم نتوانسته بود
مرخصی بگیرد .عمــه بتول هم برای
دلیل نیامدنش گالیه کرده بود چرا فرد
دیگری را که او میپسندد برای محمد

نمیگیریم؛ اما مسئله این بود که او اص ً
ال
هیچکس را نمیپســندید و فقط دنبال
بهانه بود تا بهانه بگیرد! مامان میگفت
عمه بتول ،وقتی جوان و مهربان بوده،
یک نفر را میخواسته و او هم عمه بتول
را؛ولییکدفعه،بااینکهعمهبتولهنوز
هم او را میخواســته ،او دیگر عمه ام
را نخواســته و از آنموقع اخالق عمه
بتول سگ شده! طفلکی ،با اینکه چهل

از آغاز تا به امروز ،یا شــامل فیلمهای
کارگردانان جریانسازی چون مسعود
جعفریجوزانی ،فریــدون جیرانی،
حســن فتحی و سامان مقدم است و یا

درباره مصطفی زمانی؛
مهندس مواجهه با نقش ...
مصطفی زمانی ،چهره روز این ایام دنیای سینما است .زمانی  ۱۴سال پیش در چنین روزی به مخاطبان ایرانی
معرفی شد و هماکنون نیز دو فیلم بدون قرار قبلی و روز ششم را به روی پرده دارد.

مشــتمل بر فیلمهایی است که اگرچه
کارگــردان بزرگی ندارنــد ،اما نتیجه
نهایی کار ،مطلوب شــده و توانســته
تاحدودی ماندگار شوند.
ویژگی ســتودنی بازی زمانی،
درگیری حسی او با نقش است .نه آن

و نه با ولنگاری با آن مواجه میشود .در
اندازهاستانداردیبانقشزندگیمیکند
و همین میزان درگیری ،نقشهای او را
باورپذیرتر و روند درام را دلنشــینتر
میکند .این ویژگی خوب ،از نخستین
کارها بــا زمانی بــوده و همچنان نیز

چنین چارچوبی ســبب شــد تا
کارنامــه او ،وزن قابل اعتنایی به لحاظ
تعداد فیلمهای خوب داشــته باشــد.
عالوه بر فیلمهایی که عنوان شد ،آثاری
چونملکه،جیببرخیابانجنوبی،خط
ویژه و تیکآف ،ازجمله آثار شاخص

او ایــن روزهــا ۲ ،فیلم متفــاوت را به روی پرده دارد؛ عاشــقانه بدون قــرار قبلی که حیات
نوینی برای آثاری با انگارههای اعتقادی و مذهبی محســوب میشــود و روز ششــم که یک
فیلم اجتماعی انتقادی اســت .انتخاب این  ۲فیلم که جزو آخرین بازیهای زمانی محســوب
میشــود ،نشان میدهد که یک پروژه باید دارای یک ویژگی منحصری باشد تا وی حاضر به
بازی در آن شــود .خصیصهای حرفهای که ســبب ممتاز ماندن زمانی تا به امروز شده است
و میتواند ضمانت اجرایی بســیار خوبی برای ماندگاری او طی ســالیان دیگر نیز باشــد.
میزانی سخت با آن روبرو میشود
کهبهبیرونزدگیغلوآمیزبیانجامد

بهعنوان یکی از شاخصههای اجرایی
بازی او مطرح است.

آبنبات هل دار سوغات نیکوی استانبول

سالش شده بود ،هنوز عروسی نکرده
بود و میگفت« :مردا آدم نیستن ».یک
بار از او پرســیدم« :یعنی منم عمه؟» و
عمه جواب داد« :تا بچهای خوبی؛ ولی
بزرگ که بشــی تو یَم یک خری مِشی
مثلبقیه!»
«یکی بیز ،یکی نبیز»
مجموعه سه جلدی بیز بیز پشه که
جلد اول آن با عنوان یکی بیز ،یکی نبیز

به قلم طاهره ابید با تصویرگری حدیثه
قربان از سوی انتشارات سوره مهر سال
 ۱۳۹۸به چاپ رســیده اســت ،کتاب
حاضــر در  ۴۸صفحه برای کودکان ۵
تا  ۸سال مناسب است.
موضوعیت بودن و وجود داشتن
به عنوان مقوله فلسفی در این کتاب به
زبان کودکانه و طنز بیان شــده است و
کودکی که فقــط بعد از لحظه بودن را

به خاطر می آورد ،کتاب او را به سمت
کشف معنی برده و مسیری را به سمت
ســوالهای جدیدی که در ذهن دارد
پیش پای کــودک میگذارد ،همچنین
والدینی که قصد خواندن این کتاب را
دارند باید خود را همراه زبان این کتاب،
لحن طنز و بامزه آن کنند و جدی بودن
هنگام خوانش کتاب را کنار بگذارند.
«قهــوه اســتانبول نیکو

فرهنگ و هنر -امیــر جدیدی
بازیگر ایرانی به عنوان یکی از اعضای
جدید آکادمی علوم و هنرهای سینمایی
اسکار در شاخه بازیگری انتخاب شد.
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی
اسکار فهرســت  ۳۹۷هنرمند و فعال
عرصه سینما را به عنوان اعضای جدید
این نهاد ســینمایی معرفــی کرد و امیر
جدیدی بازیگــر ایرانی به عنوان یکی
از اعضای جدید در شــاخه بازیگری
آکادمی انتخاب شد.
امیر جدیدی که ســال گذشته با
فیلم «قهرمان» ســاخته اصغر فرهادی
در جوایــز اســکار حضور داشــت،
نقشآفرینــی در فیلمهایــی چــون
«عرق ســرد» و «من» (ســهیل بیرقی)،

«آفریقا» و «ســیزده» (هومن سیدی)،
«پایــان خدمت» (حمیــد زرگر نژاد)،
«رخ دیوانــه» (ابوالحســن داوودی)،
«خندههــای آتوســا» (علیرضا فرید)،
«اژدها وارد میشــود!» (مانی حقیقی)،
«قاتل اهلی» (مسعود کیمیایی)« ،پدیده
(علی احمدزاده)« ،هتتریک» (رامتین
لوافی)« ،تنگه ابوقریب» (بهرام توکلی)،
«قانون مورفی «رامبــد جوان»« ،لتیان»
(علی تیموری) و «روز صفر» (ســعید
ملکان) را نیز در کارنامه دارد.
نام فیروزه خسروانی ،مستندساز
ایرانی فیلم «رادیوگرافی یک خانواده»
هــم در میان اعضای جدیــد آکادمی
اسکار در شاخه مستند دیده میشود.
از میــان  ۳۹۷نفــر عضو جدید

کارنامه او محسوب میشوند .البته که
اســتفاده از چنین فرمولی برای سریال
میسوزد»
قهوه اســتانبول نیکو میســوزد
دومین کتــاب از مجموعه کتابهای
«تماشــای شهر» اســت که با همت و
گزینش علیاکبر شیروانی منتشر شده
است ،این کتاب شامل دوازده سفرنامه
اســت از آبان  ١١٨١تــا دی ماه ١٢٨٣
شمســی؛ و در واقع صد سال استانبول
شناســی قجری را پیش روی خواننده
میگذارد و کم وبیش نشــان میدهد
که اســتانبول در این صد سال ،از فقر
به رفاه رســیده و به جمع مدائن راقیه
پیوستهاست.
قهوه اســتانبول نیکو میســوزد
توصیف شــهر اســتانبول به روایت
مســافران دوره قاجار در سفرنامههای
آنان ،به کوشــش علیاکبر شیروانی از
آبــان  ١١٨١تا دی ماه  ١٢٨٣شمســی
گردآوری شدهاســت ،این اثر دومین
کتاب از مجموعه «تماشای شهرِ» نشر
اطراف است که هدف آن معرفی کالن
شــهرهای دنیای عصر قاجار از نگاه
مســافران ایرانی اســت.در این کتاب
با اســتانبول از نگاه مسافران ایرانی که
معموال از بــزرگان و توانمندان دوره
قاجار بودند و هنگام ســفر یادداشت

امیر جدیدی عضو آکادمی اسکار شد

شــهرزاد نیز به خوبی جــواب داد تا
زمانی ،عالوه بر سینما و تلویزیون ،یک
نقش ماندگار را نیز در شــبکه نمایش
خانگی تجربه کند .او این روزها ۲،فیلم
متفاوت را به روی پرده دارد؛ عاشــقانه
بــدون قرار قبلی که حیات نوینی برای
آثاری با انگارههای اعتقادی و مذهبی
محسوب میشود و روز ششم که یک
فیلم اجتماعی انتقادی است .انتخاب
ایــن  ۲فیلم که جزو آخرین بازیهای
زمانی محسوب میشود ،نشان میدهد
که یک پــروژه باید دارای یک ویژگی
منحصری باشــد تا وی حاضر به بازی
در آن شــود .خصیصهای حرفهای که
ســبب ممتاز ماندن زمانی تا به امروز
شده است و میتواند ضمانت اجرایی
بســیار خوبی برای ماندگاری او طی
سالیان دیگر نیز باشد .البته که سوپاپ
اطمینان چنین ضمانتی ،دوری آگاهانه
از حاشــیههایی است که نتوانسته طی
 14سال اخیر ،کوچکترین خدشهای
بر فعالیتهای حرفهای زمانی وارد کند.
بازیگر باهوش چشم رنگی که اگرچه
میتوانســت مسیر سینمایی خود را به
سمت سینمای بدنه و آثار تجاریتری
متمایل کند ،اما با درایتی مثالزدنی ،تنها
بــه فیلمنامه و اثرگذاری اثر نگاه کرد و
توانست چنین کارنامه قابل دفاعی را از
خود به یادگار بگذارد.
و ســفرنامه مینوشتند ،همچون حاج
سیاح ،افشــار ارومی ،فرهادمیرزا و...
آشنا خواهید شد.
در بخشــی از کتــاب قهوه
اســتانبول نیکــو میســوزد
میخوانیم:
اماطعامعثمانییکدوقسمکباب
و دلمه و شــوربای برنجدار و قلیههای
میوهدار و  ...طعامهای مسخشده ایرانی
اســت .از لذت بهــره چندانی ندارد و
پلوی ایشــان بیگوشــت ،خشکهای
است که در حین دم روغن را گرم کرده
بر آن میریزند .این پلو را به قاشقهای
چوبی میخورند و قاشــقهای ایشان
اعم از شربت یا فرنی و طعامخوار هیچ
کدام ظرفیت ندارد و به جای برآمدگی
پیش ،مدور اســت .لهذا از استعمال آن
چیزی به جز خجالت به دســت انسان
نمیافتد و از حلویات ،ماقوت و ترحلوا
و چند قســم از نانهای شــکرین در
روغن پخته و از میوه ،انگور و خربزه و
تربوز قاش کرده بر سفره آرند ،مجموع
اینها درهم برهم خورند .گفتنی ست
این کتاب سال  ۹۹در  ۲۱۶صفحه روانه
باز شــده و مناسب کسانی است که به
سفرنامه نویسی و تاریخ عالقه دارند.

آکادمی اســکار ۴۴ ،درصــد را زنان
تشکیل میدهند و ۳۷درصد نیز افرادی
از اقلیتهای قومی و نژادی هســتند.
ضمن این کــه  ۵۰درصد از اعضای
جدیــد آکادمی از کشــورهایی غیر از
آمریکا انتخاب شــدهاند .در فهرست
جدید اعضای آکادمی اســکار۷۱ ،
نامزد اسکار و  ۱۵برنده این
جایزه سینمایی
حضور دارند.

ایتن هاک و پدرو پاسکال مقابل دوربین آلمادوار
فرهنگ و هنر -فیلم وســترن
پــدرو آلمــادوار با حضــور ایتن
هــاک و پــدرو پاســکال ســاخته
میشود.
ایتن هاک و پدرو پاســکال به
فیلم وسترن پدرو آلمادوار پیوستند.
این فیلم نیم ساعته و عنوان آن «رسم
غریب زندگی» است.
فیلمســاز اســپانیایی این فیلم
کوتــاه را پیــش از اینکه نخســتین
فیلم بلند انگلیســی زبانش با عنوان
«راهنمــای زنان نظافتچی» را با بازی
کیت بالنشت بسازد ،جلوی دوربین
میبرد.
هــاوک که قرارداد بازی در این
فیلــم را امضا کــرده در برابر پدرو
پاسکال بازیگر شیلیایی نقشآفرینی
میکند.آگوستین آلمادوار تهیهکننده
فیلم از این وسترن به عنوان «آزمونی
دیگر برای آزادی صدای انسانی» یاد
کرد.
این فیلم کوتاه به زبان انگلیسی
ســاخته میشود و داستانش با مردی
به نام ســیلوا شروع میشود که سوار
بر اســب در بیایان به ســمت «بیتر
کیــک» میرود .او قصــد مالقات با
کالنتر جیک را دارد ۲۵ .ســال پیش
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از این ،ایــن  ۲مرد به عنوان تیرانداز
اســتخدام شده بودند .سیلوا به قصد
دیدار دوســتی از دوران جوانی رفته
امــا کالنتــر بــه او میگوید هدف
واقعــیاش خاطرات یک دوســتی
دیرینه نیست ...
پــدرو آلمــادوار گفــت :چیز
بیشتری نمیگویم چون نمیخواهم
همــه غافلگیریهــای فیلمنامه را

روشن کنم.
عنوان فیلم از ترانهای محلی وام
گرفته شده است.
جیسون فرناندز ،خوزه کوندسا،
جرج اســتین و مانــو ریوس دیگر
بازیگران فیلم هستند .فیلمبرداری این
فیلــم در صحرای تابرناس در آلمریا
در جنوب اســپانیا و در جایی انجام
میشــود که  ۵۰ســال پیش سرجیو
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فرهنگ و هنر
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لئونه ســه گانه وسترن اسپاگتیهای
«دالرها» با بازی کلینت ایســتوود را
ساخت.
آگوستین آلمادوار گفته این فیلم
ی که هنگام ساخت فیلمهای
با آزاد 
سوپر  ۸در دهه  ۱۹۷۰وجود داشت،
ســاخته میشود اما با  ۴۰سال تجربه
بیشتری که در این بخش کسب شده
است.

@emarat.restaurant.kish
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