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فرهنــگ و هنر- هوتن شــکیبا 
اگرچه طی این سال ها، به نامی آشنا برای 
سینمادوستان تبدیل شده است اما این 
بازیگر، مسیری طوالنی را پیمود تا بتواند 

خود را به عنوان یکی از جوان اول های 
این سینما تثبیت کند.

البته که تعلق خاطر و خاســتگاه 
شــکیبا، بیــش از آن که بــه دوربین و 

جادوی ســینما باشد، صحنه نمایش و 
تئاتر است. شکیبا، فعالیت حرفه ای در 
حــوزه تئاتر را از نیمه دوم دهه ۸۰ آغاز 
کرد و توانســت در دوران دانشجویی 

خود، در چندین نمایش حضور داشته 
باشــد. به طوری که در سال ۸۷، در یک 
نمایش و در ســال ۸۸، در پنج نمایش 
حاضر شــد و این روند را تا انتهای دهه 

۹۰ و پس از شهرت نیز تداوم بخشید.
تقدیــر در چند اجرای صحنه ای، 
عــزم او را بــرای پیمودن این مســیر، 
جزم تر کرد. شکیبا که ممارست ویژه ای 

در تئاتر از خود نشــان می داد، نخستین 
تجربه  حرفه ای جلوی دوربین خود را 

در ابتدای دهه ۹۰ چشید.
او در سال ۹۲، در یکی از نقش های 

فیلم تجربی شب، بیرون به ایفای نقش 
پرداخــت و اگرچه این فیلــم، اکران 
منسجمی نداشــت، اما مسیر را برای 
کارهای تصویری بعدی شکیبا هموار 
کرد. به طوری که وی در همان ســال، 
در ۲ فیلم حق سکوت و طبقه حساس، 

جلوی دوربین رفت.
این فعالیت در سال ۹۳، گسترده تر 
شد چرا که وی عالوه بر بازی در سریال 
ابله، به عنوان یکی از صداپیشگان کاله 
قرمزی، صداپیشه عروسک دیبی شد که 

حسابی میان مردم گل کرد.
بنابراین شــکیبا که تا قبل از این 
زمان، تنها به عنوان بازیگر تئاتر شناخته 
می شد، تا آن سال، تجربیاتی را در حوزه 
صداپیشگی تلویزیون، بازیگری سینما 
و حضور در شــبکه نمایش خانگی به 
دســت آورده بود. سال ۹۴ برای شکیبا 
با تداوم صداپیشــگی دیبــی و خونه 
بغلــی در تلویزیون و بــازی در فیلم 
ســینمایی هلن همراه بود. اتفاق بزرگ 
کارنامــه این بازیگر اما در ســال ۹۵ و 
بازی در نقش اصلی ســریال پربیننده 
لیسانســه ها رقم خورد. شکیبا در این 
سریال موفق شــد تا وجوهی کمیک 
از بــازی خود که تــا آن زمان چندان 
رونمایی نشــده بود را به تصویر بکشد 
و در کنار شــخصیت پردازی خوبی که 

ســروش صحت برای او در نظر گرفته 
بود، قابلیت های دیگری از بازی شکیبا 
کشف شد که با استقبال خیره  کننده ای 

توسط مخاطبان مواجه شد.
به همین ترتیب، شکیبا توانست 
آن ســونامی محبوبیتی که برای وی با 
صداپیشــگی دیبی رقم خــورده بود، 
این بار با سریال لیسانسه ها تکرار کند. 
دو تجربه ای که برای ســالیان دیگر نیز 
تکرار شــد تا فصول دیگری برای این 

ساخته های محبوب ترتیب داده شود.
شکیبا که تا ســال ۹۷ موفق شده 
بود محبوبیت خوبی را در تلویزیون رقم 
بزند، در ســال ۹۷ و با بازی در شبی که 
ماه کامل شد، توجه منتقدان و مخاطبان 
جدی ســینما را به سمت خود جلب 
کــرد. حضور متفاوت او در این فیلم به 
اندازه ای دیده شــد که سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای او 
به ارمغان آورد و شــکیبا به عنوان یک 
بازیگر جوان که کشــف سینمایی دهه 
۹۰ به حســاب می آمد، جاپایش را در 

سینما محکم کرد.
از آن ســال تــا به امــروز، تقریبا 
تمامی فیلم ها و سریال های این بازیگر، 
به واســطه حضور او، با استقبال مواجه 
شد: از عامه پسند، ابلق، تی تی و مالقات 
خصوصی در ســینما تا لیسانسه ها و 

فوق لیسانسه ها در تلویزیون و البته چند 
تئاتر و صداپیشــگی که او طی ۴ سال 
اخیر به انجام رساند.شکیبا موفق شد تا 
خالء نبود یک جوان اول عاشق پیشه را 
در سینمای ایران به خوبی پر کند. عمده 
نقش های سینمایی او و حتی آنها که منفی 
هســتند، چهره ای عاشق از این بازیگر 
بازتاب می دهند. تنالیته صدایی منعطف 
در کنار چهــره فتوژنیکی که هم زمان 
می تواند مراتبی از هیجانات مختلف را 
در خود منعکس کند، از شکیبا، بازیگر 
مســتعد و درخوری در حیطه اجرای 
نقش های عاشقانه ســاخته است و به 
همین دلیل، او انتخاب اول کارگردانانی 
است که تالش می کنند رومنس بسازند 
و یا فیلمشان، یک کاراکتر عاشق دارند.
شکیبا از نیمه مردادماه، رومنس تی تی 
را بــه روی پــرده دارد که این فیلم طی 
۱۰ روز نخست خود، ۱۴ میلیارد تومان 
فروش داشــت. این بازیگر، ابلق را به 
روی پرده می فرســتد که از هم اکنون 
می توان نسبت به فروش باالی این فیلم، 
خوش بین بود تا شکیبا با همین ۲ فیلم 
بتواند گردش مالی بسیار خوبی از خود 

در گیشه امسال سینماها داشته باشد.
و البته که هنوز سینما و تلویزیون، 
در ســال های ابتدایی بهره بــرداری از 
ظرفیت های هوتن شــکیبا هســتند. 

بازیگــری که بــا کمدی در 
تلویزیون درخشــید و 

در همــان مدیــوم با 
نظر  صداپیشــگی، 
میلیون ها مخاطب را 

به خود جلــب کرد و 
در نهایت توانســت با 
ایفای نقش هایی جدی 
در ســینما، درخشش 

خود را کامل کرده و حاال 

چشــم ها نظاره گر انتخاب های 
بعــدی این بازیگر اســت تا 
دیگر توانمندی های او، پازل 
حرفــه ای شــکیبا را نزد 
مخاطبان و دوســتداران 

بسیارش کامل کند.

هوتن شکیبا؛
 پرتره  یک عاشق و چهره برجسته 

این روزهای اکران
»هوتن شکیبا« با اکران فیلم »ابلق«، به چهره برجسته این روزهای اکران تبدیل شد که توانسته 

رونق خوبی به گیشه سینما ببخشد.

فرهنــگ و هنر- تهیه کننده فیلم 
سینمایی »پوست« گفت: شاید در مورد 
فیلم سینمایی »پوست« کسی نداند اما 
این فیلم به ســوددهی رســید؛ آن هم 
بدون هیچ بازیگر ســتاره و مطرحی. 
محمدرضا مصباح در توضیح تازه ترین 
آثار ســینمایی خود که در مرحله اکران 
قرار دارند، گفت: فیلم سینمایی سینما 
شهر قصه )کیوان علیمحمدی ۱۳۹۷( 
را داریــم که برای بعد از محرم و صفر 
در تدارک اکرانش هســتیم و به نظرم 
فیلم خوب و سرپایی است. ضمن این 
که فیلم بی مادر )ســید مرتضی فاطمی 
۱۴۰۰( را هــم داریم که ســال قبل در 
جشــنواره فیلم فجر بود و امیدواریم به 
فضــل الهی کارهایش انجام و به زودی 

اکران شود.
وی در توضیــح داســتان فیلم 

ســینمایی بی مادر اظهار داشــت: 
این فیلم ادای دینی به ســاحت 

محترم مادران ایرانی اســت و 
نگاهــی جدید به مقوله رحم 
اجــاره ای دارد؛ منتهــا این 

موضوع حاشــیه است و 
بیشتر به فضای عاطفی و 
انسانی موضوع پرداخته 
اســت. مصباح در پاسخ 

به این پرســش که چرا رحم اجاره ای 
بــه موضوعی پرتکــرار در آثار متاخر 
ســینمایی بدل شده است، گفت: رحم 
اجاره ای موضوعی بسیار حاشیه ای در 
این فیلم اســت و بیشتر به روابط بین 

انسان ها پرداخته ایم.
تهیه کننده فیلم سینمایی بی مادر 
افزود: قصه بی مادر اتفاقاتی اســت که 
بین آدم ها رقم می خورد. آدم هایی که در 
این ماجرا نقش دارند و اتفاقاتی بین آنها 
رقم می خورد؛ یعنی بین زن و مرد، کسی 
که رحم را در اختیار قرار داده اســت و 
حس مادرانه ای که این فرد دارد، روابط 
خانواده هــای ایــن 
آدم هــا. در نهایت 
این فیلم نگاهی نو 

به این مقوله دارد.

تمامــاً  ســینما  ظرفیــت 
سرگرمی نیســت و گنجایشی 

وسیع تر از سرگرمی دارد
تهیــه کننده فیلم ســینمایی یدو 
)مهدی جعفری ۱۳۹۹( در پاســخ به 
این پرســش که دلیل انتخاب یک فیلم 
برای تهیه کنندگی از سوی وی چیست، 
گفت: این که قصه را دوســت داشــته 
باشــم. کارهای انسانی انجام می دهم. 
تصورم این است که ظرفیت سینما تمامًا 
سرگرمی نیست و گنجایشی وسیع تر از 
سرگرمی دارد و اگر فرصتی را به عنوان 
فیلمســاز در اختیار داشته باشیم باید 
مســئولیت های خودمان را به صورت 
شــخصی و اجتماعی انجــام دهیم. 
مصباح با اشــاره به تمایل شخصی اش 
برای ساخت فیلم ها بیان کرد: فیلم های 
احساســی، عاطفی و انســانی که 
می تواند با حــس من و مخاطب 
ارتبــاط برقرار کند؛ همانند فیلم 
در آغــوش درخت که این 
روزها در حال اتمام 
آن  فیلم برداری 
هستیم و یک 
اولی  فیلم 

است. خداوند به من لطف کرده است و 
تقریباً سالی یک فیلم اولی دارم و امسال 

هم یک فیلم اولی دارم.
»در آغــوش درخت« پایان 

مشخص و امیدبخشی دارد
این تهیه کننده ســینما در پاسخ به 
این ســوال که آیا فضای تولید فیلم در 
آغوش درخت از فیلم سینمایی پوست 
)برادران ارک ۱۳۹۷( متاثر بوده اســت، 
اظهار داشت: تجربه پوست بی تأثیر نبود 
اما موضوع اصلی که برای من بسیار مهم 
است فیلم نامه است؛ اصطالحی دارم که 
»فیلمنامه باید یقه من را بگیرد« همچنان 
که بعضی از فیلمنامه ها یقه ام را می گیرد 
و هر کاری می کنم رهایم نمی کند و در 
آغوش درخت هم از همان فیلم هاست.
تهیه کننده فیلم سینمایی پیلوت 
)ابراهیم ابراهیمیان ۱۳۹۶( در توضیح 
قصه و بازیگران فیلم سینمایی درآغوش 
درخت بیان کرد: جواد قامتی نقش اول 
بازیگر مرد و مارال بنی آدم نقش اول زن 
است.قامتی و بنی آدم هردو بازیگران این 
فیلم هســتند که از تهران آمده اند. باقی 
عوامل تقریباً محلی هستند؛ البته قامتی 

اصالتا تبریزی است.

مصباح در پاســخ به این پرسش 
که هماهنگی زبانــی این فیلم چگونه 
بوده اســت، گفت: کار ســختی نبود 
چــون نقــش اول زن و مرد قصه از دو 
فرهنگ مختلف هستند و در واقع چون 
مرد با زنی اهل تهران و خارج از منطقه 
آذربایجان وصلت کرده، با هم فارسی 
حرف می زنند و قامتی با دیگر بازیگران 
ترکی صحبــت می کند. ضمن این که 

کارگردان هم ترک زبان بود.
باید در فیلم ســازی دنبال 
بدعــت، نوآوری و حــرف تازه 

باشیم
تهیه کننده فیلم سینمایی پوست 
)برادران ارک ۱۳۹۷( در پاســخ به این 
پرســش که تجربه ای از ســاخت این 
فیلم چه بوده است، یادآور شد: پوست 
تجربه ای متفاوت در سینماســت که 
شاید بسیار ســخت بشود نمونه آن را 
پیش ازاین پیدا کرد و نمی دانم در آینده 
چه اتفاقی می افتد و می شــود مثل آن را 
پیدا کرد؟ همواره ورود به عرصه های نو 
ترسناک است و جسارت می طلبد؛ من 
اول فیلمساز را محک می زنم و انتخاب 
می کنــم و بعد فیلم را؛ در پوســت هم 

اول ایــن دو بــرادر را دیدم با آنها گپ 
زدم البته من اصاًل ترکی بلد نیســتم اما 
انرژی بین ما ردوبدل شــد و احساس 
کردم این ظرفیــت در آنها وجود دارد. 
این تهیه کننده گفت: اتفاقات بزرگ در 
مواردی می افتد که خرق عادت کنید و 
اتفاقی خاص را رقم بزنید وگرنه تکرار 
مکررات و تکرار یک ســری ژانرهای 
معمول و مرسوم سینمایی کار دشواری 

نیست. 
ما در قامت سینماگر باید از فضای 
اپراتــوری خارج شــویم و نباید راه و 
مســیری که همه رفته انــد را برویم. به 
دلیل همین تکرارهاســت که می بینیم 
مدل فیلمســازی یک فیلمساز جریان 
پیدا می کند و تا ده ســال همه آن گونه 
می سازند، تا دور بعدی و نفر بعدی؛ این 
چیز خوبی نیســت. باید در فیلم سازی 
دنبــال بدعت، نــوآوری و حرف تازه 

باشیم.
ساحت هنر ساحت اغماض و 

تساهل و تسامح است
تهیه کننده فیلم ســینمایی طالقم 
بــده به خاطــر گربه هــا )محمدعلی 
ســجادی ۱۳۹۶( با اشاره به مشکالتی 

که اخیرا به دلیل ممیزی های ســاترا در 
حوزه نمایش خانگی مطرح شده است، 
گفت: به شخصه در سینمای خانگی کار 
نکرده ام و حــوزه عالقه ام حداقل تا به 
امروز نبوده است چراکه نمایش خانگی 
دوز تجاری اش باالســت و شــرایط 
متفاوتی دارد و رســالت و وظیفه ام را 
کار در حوزه ســینما می دانم؛ اما عقیده 
دارم در تمام بخش ها و حوزه هایی که 
کار فرهنگی و سینمایی انجام می شود، 
کلیــدواژه اصلــی و کلید حــل تمام 

مشکالت تعامل است. 
وی ادامه داد: ما نمی توانیم با دعوا 
چیزی را حل کنیم. همچنان که در این 
چهل و چند سال تجربیات متعددی را 
پشت سر گذاشــته ایم، به این موضوع 
رســیده ایم که نتیجه داد و دعوا و به نفع 
سینما و مردم نبوده است. باید یاد بگیریم 
تعامــل کنیم و با هم کنار بیاییم و نقاط 
مشترک را پیدا و با اغماض رفتار کنیم.

مصباح تصریح کرد: ساحت هنر 
ساحت اغماض و تســاهل و تسامح 
است و نمی توانید متقن و چهارچوبمند 
در باره هنر صحبت کنید. این کار جلوی 
خالقیت را می گیرد. وقتی فیلمساز را 
محدود به یکسری قوانین و خط قرمزها 
می کنیــد او دیگر خالقیــت نخواهد 

داشــت و تبدیل به ماشــینی می شود 
که در فضایــی که می خواهید حرکت 
می کند؛ اما هنر در خالقیت رشد می کند 
و این نیازمند بازگذاشتن دست هنرمند 
و کم کردن از دغدغه اوســت. این تهیه 
کننده یادآور شــد: در نتیجه این موضع 
با تعامل اتفــاق می افتد و کلید نجات 
این کشتی طوفان زده تعامل، رفاقت و 

دوستی است. 
نویسنده فیلم ســینمایی برمودا 
)رهبــر قنبری ۱۳۹۶( اظهار داشــت: 
مشکل اصلی ما در حوزه سینما مشکل 
اکران اســت، وقتی کــه فیلم هایی را 
می ســازید که نمی توانید اکران کنید و 
صرف نظــر از محتوا )کــه فیلم ها باید 
به چه ســمتی حرکت کننــد( از نظر 
زیرســاختی و ســخت افزاری کمبود 

ظرفیت در سینماهای ماست.
وی تاکید کرد: ســرانه صندلی ما 
در مقایســه با همه کشورها کمتر است 
و به نســبت جمعیــت ۸۰ میلیونی ۲ 
میلیون سینمارو داریم که رقمی بسیار 
پایین اســت. مسئوالن ما باید تدابیری 
بیندیشند؛ باید امکانات سخت افزاری 
و ســینمایی و فضای نمایش کشور را 
توسعه دهیم که فیلم ها آسیب ندیده و 

پشت صف اکران نمانند.

فرهنــگ و هنر- فیلــم »قطار 
سریع الســیر« )Bullet Train( با 
فروشــی بالغ بر ۶۰ میلیون دالر، در 
صدر جدول هفتگی پرفروش ترین 
فیلم های سینمای جهانی قرار گرفت.
این فیلــم اکشــن آمریکایی-
ژاپنــی به کارگردانی »دیوید لیچ« در 
ادامه اکران خــود ۳۰.۱ میلیون دالر 
در آمریکای شــمالی و ۳۲.۴ میلیون 
دالری در۳۷ کشــور دیگر فروخت 
تــا با مجموع فــروش جهانی ۶۲.۵ 
میلیون دالر، پرفروش ترین فیلم این 

روزهای سینمای جهان نام بگیرد.
بریتانیــا و ایرلند با فروش ۳.۵ 
میلیــون دالر در پنــج روز، بهترین 
عملکرد را در گیشه بین المللی برای 
این فیلم با بازی »برد پیت« رقم زدند 

و پس از آن فرانسه با ۳.۱ میلیون دالر، 
مکزیک با ۳ میلیون دالر، اســترالیا با 
۲.۲ میلیون دالر و عربستان سعودی 

با ۱.۹ میلیون دالر قرار گرفتند.
کــره جنوبی، ایتالیــا و ژاپن از 

دیگر بازارهای مهمی هستند که فیلم 
»قطار سریع السیر« را به زودی اکران 

می کنند.
این فیلم بر اســاس رمانی ژاپنی 
نوشته »کوتارو ایساکا« ساخته شده و 

در آن عالوه بر » برد پیت« بازیگرانی 
چون »آرون تیلور جانسون«، »برایان 
تایــری هنــری«، »جــوی کینگ«، 
»مایکل شــانون«، »ساندرا بوالک «و 
»بنیتوآ مارتینز« نقش افرینی کرده اند.

داســتان فیلم درباره گروهی از 
قاتالن اســت که در یک قطار سریع 
الســیر به سمت توکیو هر یک انگیزه 
ها و اهداف متضادی را در سر دارند 
و »برد پیت« قرار است در آن فیلم در 
نقش یک آدمکــش آمریکایی به نام 

»الدی باگ« بازی کند. 
»بــرد پیت« در جوایز اســکار 
۲۰۲۰ بــرای بــازی در فیلم »روزی 
روزگاری در هالیوود« به کارگردانی 
»کوئنتین تارانتینو« توانســت برای 
نخستین بار برنده جایزه اسکار شود.

فرهنــگ و هنر- طهماســب 
صلح جــو منتقــد ســینما  گفــت: 
جذابیت ســریال »یاغی« برای من در 
شــخصیت محور بودن درام است. با 
اینکــه یک درام پــر از حادثه و پر از 
کشــمکش داریم، آن چیزی که نقطه 
ثقل و محور درام را تشکیل می دهد، از 
دید من شخصیت ها هستند. هر کدام 
از این شــخصیت ها، یک سرنوشتی 
دارند و درگیری این ها با واقعیت ها و 
چالش های اجتماعی، جذابیت ایجاد 

می کند.
قهرمان  و  شــخصیت محوری 
این ســریال، یک جوان آرزومند، پر 
انرژی و عاشق است که تالش می کند 
خــودش را از بحران های زندگی اش 
رهــا کند. جاوید، تســلیم شــرایط 
زندگی نیست و در تالش برای تغییر 
آن اســت. در جریان قصه، اتفاقاتی 
برایش می افتد که بستر درام را تشکیل 
می دهد. قهرمان یاغی باید موفق باشد 
و ســرانجام خوب و خوشی داشته 
باشــد. زیرا همه توان خودش را در 

این مسیر صرف می کند.
بنا بر مد ســینمای اجتماعی این 

دوران، آثار نمایشی، شخصیت هایی را 
که تماشاگر آرزو می کند به رستگاری 
برسند، در تنگنای حادثه های ناگوار به 
نابودی می کشانند. امیدوارم در ادامه 
داســتان یاغی، چنان سرنوشتی برای 

جاوید قهرمان تدارک ندیده باشند. 
البتــه موســیقی عنــوان بندی 
)تیتراژ( ســریال، نوید پایان خوش 
حماســی می دهد و مــن کم و بیش 
از عنوان بندی کار، این را برداشــت 
می کنــم که از یک فضــای غم انگیز 
)تراژیک(، کم کم به حماسه می رسد 
و با صدای ضرب زورخانه ای که در 

پایان موســیقی متن نواخته می شود، 
مســیر غم انگیز را به سمت حماسه 

سوق می دهد.
محمد کارت، نشان داده  که جوان 
با استعدادی است که قواعد سینمای 
حرفه ای را خوب می شناسد. حرفه ای 
بــه این معنا که قاعده فیلم ســازی را 
طوری رعایت کند که اثر با مخاطبش 

ارتباط برقرار کند.
یکــی از نکات قوت ســریال، 
کارگردانــی  در  ریزه کاری هایــی 
ســریال اســت. کار قابل توجهی که 
ایــن کارگردان انجــام داده، در کنار 

تصویربرداری خوب، استفاده از سایه 
روشن اســت. این بارقه های نور در 
حساس ترین لحظه های فیلم، خودی 
نشان می دهد. در واقع، زاویه دوربین 
و جهت تابش نور به گونه ای اســت 
که چشــم ما روشــن می شود به این 
که زندگی، آن قدرهــا تلخ و تاریک 
نیســت. کار با ســایه روشن در این 
سریال به عنوان یک فرم و یک تکنیک 

چشمگیر، توجه من را جلب کرد.
نکته دیگر، شــخصیت پردازی 
خــوب در ایــن اثر اســت. وقتی به 
شــخصیت ها خوب پرداخته شود، 
خواه ناخــواه بازیگر هم آن را خوب 
بازی می کند. مثال برای نیکی کریمی 
که در این ســریال یک چهره دیگری 
از خودش نشــان می دهــد، می توان 
گفــت در کنار توانایــی خوبش در 
بازیگری، شخصیت )کاراکتر( است 
کــه او را جلوه گر می کنــد. در واقع 
اینکــه می بینیم چهره نیکی کریمی از 
یک زن عروسکی تبدیل به چهره ای 
شــده که خشونت و سرخوردگی در 
رفتار و نوع بازی اش نمایان است، از 

شخصیت پردازی خوب آن می آید.

برد پیت با »قطار سریع السیر« به صدر گیشه جهانی رسید

ریزه کاری های اجرایی یاغی

پوست؛ فیلمی که بدون هیچ ستاره ای درخشید

تنالیتــه صدایی منعطــف در کنار چهــره فتوژنیکی کــه هم زمان می توانــد مراتبی از 
هیجانات مختلف را در خود منعکس کند، از شــکیبا، بازیگر مســتعد و درخوری در حیطه 
اجرای نقش های عاشــقانه ســاخته اســت و به همین دلیل، او انتخــاب اول کارگردانانی 
اســت کــه تالش می کنند رومنس بســازند و یا فیلمشــان، یــک کاراکتر عاشــق دارند.
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