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سینما و تلویزیون
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زنانقدرتمندسینما
فرشته طائرپور (تهیه کننده)

لیال حاتمی (بازیگر)

کارش را با نویسندگی برای کودکان شروع کرد و اولین
فعالیت مهم اش در سینما تهیه کنندگی فیلم «گلنار» بود.
«فرشته طائرپور» تاکنون  ۱۲فیلم تهیه کرده که اغلب با
موضوع کودکان و نوجوانان ساخته شده است .او در کنار
تهیه کنندگی ،مدیر تولید ،مجری طرح و نویسنده برخی آثار
سینمایی هم بوده است .مهم ترین اقدام طائرپور راه اندازی
خانه ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان است که فیلم های
مهمی را تولید کرده است .او در کنار فعالیت های سینمایی،
خیلی زود وارد کار صنفی شد و حتی عنوان نخستین داور
زن جشنواره فیلم فجر را به نام خود ثبت کرد.

با فیلم لیالی داریــوش مهرجویی در سال  ۷۵به شهرت
رسید« .لیال حاتمی» طی  ۲۰سال حضور در سینما ،با
کــارگــردان های بزرگی کار و در این مدت در  ۲۱فیلم
سینمایی بازی کرد ۹ ،بار نامزد دریافت سیمرغ شد و دو
سیمرغ گرفت .او بارها به عنوان داور در جشنواره های
مختلف جهانی حضور پیدا کرد و در سال  ۹۱از سوی وزیر
فرهنگ و ارتباطات کشور فرانسه ،لقب شوالیه را گرفت و
در سال  ۲۰۱۴یکی از  ۹داور اصلی جشنواره کن بود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ضیغمی -در فهرست زنان نام آشنا و مهم سینمای ایران ،هم کارگردان دیده می شود ،هم تهیه کننده ،هم بازیگر و هم تدوینگر و هم  ....در این مطلب
این موضوع را که تعدادی از این افراد چگونه به جایگاه فعلی شان رسیده اند و چرا می گوییم مهم هستند ،مرور کرده ایم .کمی به گذشته آن ها می
پردازیم و به سیر پیشرفت شان در سینما نگاهی می اندازیم.

مریال زارعی (بازیگر)
بازی های مریال زارعی در تلویزیون به چشم آمد اما فیلم «دو
زن» نامش را بیش از پیش سر زبان ها انداخت .او خیلی
زود توانایی اش را در بازیگری نشان داد و فیلم «سربازهای
جمعه» نقطه عطف کارنامه او شــد« .مریال زارعــی» جزو
بازیگرانی است که انتخاب های خوبش به مراتب بیشتر
است و همین به کارنامه اش وزن داده است .در این میان آن
چه بر شهرت او افزوده ،همکاری با کارگردان هایی همچون
مسعود کیمیایی ،اصغر فرهادی ،ابراهیم حاتمی کیا و حسن
فتحی است.زارعی بارها در جشنواره فیلم فجر و جشن خانه
سینما به خاطر نقش هایش تحسین شده و سیمرغ و جایزه
دریافت کرده است.

نیکی کریمی (بازیگر)

هدیه تهرانی (بازیگر)

نیکی کریمی در سال  ۶۹و با بازی در فیلم «عروس» یک
مرتبه به چشم آمد و نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد .این
موفقیت را پشت سر هم برای فیلم های «ســارا»« ،پری»،
«روانی» و «دو زن» تکرار کرد .در سال  ۸۱بعد از بازی در
حدود  ۲۰فیلم ،باالخره به طور همزمان برای «واکنش
پنجم» و «دیوانه ای از قفس پرید» سیمرغ گرفت .او اوایل
دهه  80وارد عرصه کارگردانی شد و  4فیلم ساخت.
کریمی در ســال  ۱۳۸۶از داوران بخش فیلم کوتاه
جشنواره کن بــود .او بعد از تجربه کارگردانی ،داوری،
ترجمه ،انتشار کتاب و برگزاری نمایشگاه عکس ،وارد
عرصه تهیه کنندگی شد.

از همان فیلم اولش یعنی «سلطان» مسعود کیمیایی بین
مخاطبان سینما معرفی شد .تهرانی  3سال بعد از بازی
در این فیلم ،به خاطر بازی در فیلم «قرمز» فریدون جیرانی
سیمرغ گرفت .او در بازیگری به پختگی رسیده بود که به
پیشنهاد بهروز افخمی در «شوکران» بازی کرد و این فیلم
نقطه عطف کارنامه بازیگری اش شد .حضور او در فیلم ها
به فروش آن ها در گیشه کمک می کند.

تهمینه میالنی (کارگردان)
او اولین کارگردانی است که فیلم اش (آتش بس) وارد
باشگاه میلیاردی ها شد؛ این یعنی تهمینه میالنی می
تواند فیلمی بسازد که مقبول گیشه باشد« .ملی و راه های
نرفته اش» هم فروش خوبی داشت .تهمینه میالنی حتی
برای کسانی که سینما را به شکل حرفه ای پیگیری نمی
کنند ،نامی آشناست.

گپ

«صبرکن» هم بازی شوهرش شد
ضیغمی« -مهوش صبرکن» در یک سریال هم بازی همسرش «محمود پاک نیت»
شد.مهوش صبرکن بازیگر پیش کسوت سینما و تلویزیون که این روزها همراه با
همسرش «محمود پاک نیت» در ارومیه به سر می برد این خبر را به خبرنگار
ما اعالم کرد و افزود :در سریال «دختران نرگس» که با همکاری شبکه
استانی آذربایجان غربی و شبکه سوم سیما تولید می شود من و همسرم،
محمود پاک نیت ،نقش زن و شوهر را ایفا می کنیم.وی با اشاره به این
که این سریال  26قسمت دارد ،ادامه داد :حدود  3ماه است که به
ارومیه برای بازی در این سریال آمده ایم .وی درباره ویژگی های
زن و شوهر این سریال ،توضیح داد :ویژگی های آن ها با من و پاک
نیت کام ً
ال متفاوت است؛ هم سن شان باالتر است و هم ژانر قصه به
زندگی ما نمی خورد و قصه آن ها با زندگی ما خیلی متفاوت است.

تازه های سینما

لونه شغال
در فیلم سینمایی «لونه شغال» به کارگردانی «رضا
دادویــی» بازیگرانی همچون پیمان شریعتی ،نیما
رئیسی ،الهه حسینی ،مهران امــام بخش ،امین
میری ،الهام شعبانی ،شهروز آقایی پــور ،بهزاد
خاکی نژاد ،پدرام عزیزی و علی عمرانی مقابل
دوربین رفتند .ایــن فیلم نوشته مشترک
لیلی عاج و رضا دادویــی و تهیه کننده
آن حسین مسافرآستانه اســت .فیلم
سینمایی «لونه شغال» که به سفارش
مؤسسه «ناجی هنر» تولید میشود،
مضمونی اجتماعی دارد.

تولد ماه

علیرضا خمسه
با وجود اینكه كارنامه سینمایی خمسه در سالهای اخیر كمتر
نشانی از دوران اوجش در دهههای  60و  70دارد اما این كمدین
در نقش «باباپنجعلی» در مجموعه پایتخت درخشید .خمسه
در  ۹بهمن  ۱۳۳۱در زنجان متولد شد .او در فرانسه
تحصیل کرده است .او در سال  ۱۳۶۰برای اولین بار
مقابل دوربین فیلم «مرگ یزدگرد» رفت .خمسه برنده
جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل
مرد از بیست و هفتمین دوره جشنواره
فیلم فجر در سال  ۱۳۸۷برای
بــازی در فیلم «بیست» شد.

هایده صفی یاری (تدوینگر)
فعالیت سینمایی را با صداگذاری روی فیلم «دخترک
کنار مرداب» آغاز کرد« .هایده صفی یاری» بعد از آن سراغ
تدوین رفت .حدود  4سال در این زمینه تجربه کسب کرده
بود که تدوین فیلم «آژانس شیشه ای» به او پیشنهاد داده
شد .نتیجه تالش او در «روبــان قرمز» هم درخشان بود و
جایزه بهترین تدوین جشنواره فجر را از آن خود کرد .حاال
در کارنامه اش تدوین فیلم های کارگردان های شاخص
کشورمان دیده می شود؛ فیلم هایی همچون چهارشنبه
ســوری ،دربــاره الــی ،جدایی نــادر از سیمین ،فروشنده،
پذیرایی ساده ،اژدها وارد می شود ،نارنجی پوش و اشک
سرما .صفی یاری همچنان در اوج فعالیت می کند.

سخن ستارگان

جالل مقامی

من دچار سکته مغزی شدم و این بیماری خیلی سریع عصبهای
نقاط مختلف بدنم را از کار انداخت اما عوارض این بیماری خیلی
کند از بدنم خارج شد .مدتی بعد از این بیماری
قــدرت تکلم خــود را از دســت دادم .علت
کمکاری و قبولنکردن پیشنهاد کاری
توسط من این است که ما در مهرشهر
کرج ساکن هستیم و برایم رفت و آمد به
ساختمان جامجم و استودیوهای دیگر با
وجود ترافیک بسیار شهر ،سخت
اســــت .تــرجــیــح م ـیدهــم
بیشتر در خانه بمانم.

