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پرستار بخششیمیدرمانی مقابلدوربینکیانوش عیاری!
به بهانه بازپخش سریال «روزگار قریب» با مریم کاویانی گفتوگو کردهایم
که پیش از ورود به عرصه بازیگری ،پرستار بوده است

بازگشت رشیدپور
با بریدن دومین «سیم آخر»

ایجاد تغییر جدید در ساختار مسابقه
اطالعات عمومی شبکه  ،3چه تاثیری
در جذابیت سری دوم آن داشته است؟

مسابقه«سیمآخر»پسازسهماهدوبارهبهکنداکتور
شبکهسهبازگشتهوقراراستهرهفتهچهارشنبهتا
جمعه ساعت 22:30روی آنتن برود .در سری دوم
نیز مانند سری اول ،رضا رشیدپور اجرای مسابقه را
برعهدهدارد.سریجدید«سیمآخر»باتغییراتینیز
همراهبودهواتفاقاتجدیدیبهآناضافهشدهاست.
▪اضافهشدنمرحلهسقوطآزاد

در سری اول این مسابقه شرکتکنندگان برای
پاسخ به ســواالت باید سیمهای بمبی را خنثی
میکردند ،اگر سیم اشتباهی را قطع میکردند،
بمب منفجر و روی آنها رنگ ریخته میشد .نوروز
امسال برای باال بردن هیجان مسابقه ،به جای یک
گروه ،همزمان دو گروه شرکتکننده در مسابقه
حضور پیدا میکردند و هربار یکی از اعضا پشت
بمب میایستاد .این تغییر به نفع مسابقه بود و به
رقابتی شدن فضای آن کمک کرد .اکنون در سری
دوم تغییر جدیدی در «سیم آخر» اتفاق افتاده و آن
اضافه شدن سقوط آزاد به مسابقه است .قبل از
مرحله بمب ،وقتی شرکتکننده پاسخ اشتباه را
انتخاب کند ،دریچه زیر پای او باز میشود و پایین
میافتد .از این ترفند پیشتر در مسابقه «دریچه»
شبکه سالمت و مسابقه «زوج ـینــو» شبکه سه
استفاده شده بود ،بنابراین برای مخاطبان تازگی
و جذابیت ویژهای ندارد و اضافه شدن این مرحله
چنداننمیتواندتنوعخوبیبرایسریدومباشد.
▪اجرایخوبرضارشیدپور

هرچند که ساختار «سیم آخــر» طــوری است که
هیجان فراوانی ندارد ،پاشیده شدن رنگ و سقوط
شرکتکنندگان پس از مدت کوتاهی جذابیت
اش را از دست میدهد و یکنواخت میشود ،اما
ویژگی مثبت مسابقه که میتواند تماشاگران
را سرگرم کند ،اجرای رضا رشیدپور و ارتباط او
با شرکتکنندگان اســت .رشیدپور که معموال
شوخیهایش همراه با احترام است و حد شوخی
را نگه مـــیدارد ،سعی میکند ارتــبــاط خــوب و
صمیمانهای با شرکتکنندگان داشته باشد و
مخاطبان شاهد لحظات سرگرمکنندهای باشند.
او در سری اول مسابقه نیز چنین عملکردی داشت
و اجــرای رشیدپور را میتوان نقطه قــوت «سیم
آخر» دانست .هرچند که این مسابقه از نظر میزان
مخاطب یا جریانسازی با «حاال خورشید» قابل
مقایسه نیست ،اما به طور کلی میتوان آن را اجرای
نسبتا موفقی برای رشیدپور به حساب آورد.

سینمای جهان

شیر طالی جشنواره ونیز
به فیلم فرانسوی رسید
مراسم اعطای جوایز هفتاد و هشتمین دوره
جشنواره فیلم ونیز با اعطای جایزه شیر طال
به فیلم فرانسوی «اتفاق» ساخته آندری دیوان
برگزار شد.به گزارش ایسنا ،هفتاد و هشتمین
جــشــنــواره فیلم ونــیــز بــه عــنــوان قدیمیترین
جشنواره سینمایی جهان به کار خود پایان داد
و در انتها هیئت داوران بخش رقابتی اصلی به
ریاست «بونگ جون هو» کــارگــردان اهل کره
جنوبی ،جایزه بهترین فیلم (شیر طال) را به فیلم
فرانسوی «اتفاق» به کارگردانی آنــدری دیوان
اهدا کردند.پائولو سورنتینو ایتالیایی برای فیلم
«دســت خــدا» جایزه بــزرگ هیئت داوران را به
خود اختصاص داد و جین کمپیون نیز برای فیلم
«قدرت سگ» شیر نقر های بهترین کارگردانی
را به خانه برد.فیلم «حفره» ساخته میکل آنجلو
فرامارتینو جایزه ویژه هیئت داوران را برد .بهترین
بازیگر مرد این جشنواره ،جان ارکیال برای فیلم
«مشغول کار :گم شده  »۸و بهترین بازیگر زن،
پنهلوپه کروز برای فیلم «مادران موازی» انتخاب
شدند .همچنین مگی جیلنهال برای «دختر گم
شده» ،جایزه بهترین فیلم نامه را گرفت.

مائده کاشیان

مــریــم کــاویــانــی رمــضــان ســال  84بــا سریال
خاطرهانگیز «او یک فرشته بود» ساخته علیرضا
افخمی وارد تلویزیون شد و با ایــن سریال به
شــهــرت رســیــد .او پــس از ایـــن مــجــمــوعــه با
سریالهای «زیرزمین» و «پنجمین خورشید» که
آثارموفقینیزبودند،همکاریباافخمیراتجربه
کرد و «شکرانه»« ،فاصلهها» و «دارا و ندار» از دیگر
آثار کارنامه این بازیگر هستند .کاویانی آخرین
بار با مجموعه «بوی باران» در تلویزیون دیده شد
و پس از آن از بازیگری فاصله گرفت .این بازیگر
به عنوان تازهترین فعالیت خود در این عرصه،
در سریال «راز ناتمام» ساخته امین امانی بازی
کرده و اکنون بازپخش سریال «روزگار قریب» را
روی آنتن دارد .به همین بهانه گفتوگویی با او
داشتهایم که در ادامه میخوانید.
▪درسریال«روزگارقریب»نقشیکپرستاررا
برعهده داشتید ،با توجه به این که پیش از ورود
به دنیای بازیگری پرستار بودید  ،آیا این تجربه
واقعی،بهایفاینقشتانکمککرد؟

بله ،میتوانست در بــاره یک چیزهایی به من
کمک کند و در این که بدانم بعضی فیگورها و
پوزیشنهاینقشبایدچطورباشد،بیتاثیرنبود،
اما من زمانی که پرستار بودم ،پرستار مهربانی
بودمودرسریالاینطورنبود.
▪پسکارتاننسبتبهبازیدرنقشهایدیگر
راحتتربود؟

بلهراحتتروملموستربودودرکنارآقایعیاری،
شرایطبسیارخاصترهممیشود.

▪همکاری با آقای عیاری در این سریال چطور
بود؟

عالی بود .ایشان واقعا کارگردان صاحب سبکی
هستند و کار با ایشان بسیار راحــت بــود ،چون
روش ایشان این طور است که همه شرایط صحنه
و دوربین در خدمت بازیگر است ،بازیگر احساس
رهایی میکند و انگار دارد زندگی میکند.
سخت،امابسیارخوبولذتبخشاست.

▪منظورازاینسختیچیست؟

آقای عیاری روحیاتی دارند که بسیار با آرامش
و صبر ،اثرشان را میسازند ،فیلم نامه ندارند
و باید در همان صحنه با تمرکز کار کنی .از
این نظر سخت است ،وگرنه واقعا کار با ایشان
تجربهای بسیار عالی است.

▪چرا مدتی بود در عرصه بازیگری فعالیتی
نداشتید؟

مــدت زیــادی نبود که کــار نکردم ،کال دو سال
و نیم بــود .هم مسئله کرونا وجــود داشــت ،هم
این که شرایط زندگیام به سمتی رفته بود که
نمیتوانستمنقشیراقبولکنم،اماازفروردینماه
دوبارهبرگشتم،درسریال«آسانسور»بازیکردمو
دو قرارداد سریال دارم که تا وقتی جلوی دوربین
نرومنمیتوانمدربارهشانصحبتکنم.

▪بعضی بازیگران نگران میشوند که نکند با
کار نکردن یا کمکاری فراموش شوند ،شما هم
چنیننگرانیهاییداشتید؟

نگرانبودم،ولیشرایطمناینطوربودوچارهای
نداشتم ،اما حاال که تمام شده ،برگشتم و خدا را
شکرپیشنهادکارهمدارم.

▪درطولمدتیکهکارنمیکردیدسریالهای
تلویزیون را دنبال میکردید ،به نظرتان چرا
امروزه در مقایسه با گذشته کمتر سریالهای
محبوبوپرمخاطبساختهمیشود؟

خیلی نه ،کم وبیش دنبال میکردم .هرچه
ت بیشتر و شرایط مهیاتر باشد ،اثر بهتری
امکانا 
هم خلق خواهد شد .مشکالتی که در این مدت
وجود داشته مانند مشکالت بودجه و مسئله
کرونا ،البته کرونا بهانه است چون یک سال
و نیم است که آمــده ،اما به هرحال نوع قصه و

مسعود کیمیایی بــا مستند
«قیصر ،چهل سال بعد» ساخته
مسعود نجفی به نمایش خانگی
آمد .این مستند محصول سال
 ،88با حضور چهرههایی مانند
جمشید مشایخی و مسعود کیمیایی به فیلم
«قیصر» میپردازد.
رســـول صــدرعــامــلــی دربـــاره
حضور ترانه علیدوستی در «من
ترانه  15سال دارم» گفته است
دو ماه روی لحن و صدایش کار
کردند و 48ساعت پیش از فیلم
برداری به او خبر داده که حضورش در فیلم قطعی
شده است.

▪به نظرتان چرا این مجموعه مورد استقبال
مخاطبان قرار گرفت؟

دلیلشقصهواقعیاستکهروایتمیشود،سبک
کارآقایعیاری،نامایشان،شخصیتدکترقریب،
اینکههمهچیزبهشکلمستندساختهشدهواین
قدر زنده است ،پالنها زیباست ،بازی بازیگران
باورپذیراست،درواقعبازینیستوزندگیاست.
همه اینها باعث شده «روزگــار قریب» خاص و
بسیاردوستداشتنیشود.

چهره ها و خبر ها

مسیری که در این ایام رفتیم ،شاید به سمتی
بوده که متاسفانه افتی ایجاد کرده ،اما امیدوارم
دوباره به همان روزها برگردیم ،با همان قصهها
و بازیگران قبلی .نمیدانم دلیلش چه چیزی
میتواند باشد ،اما انگار مردم بازیگران قدیمی
رانسبتبهچهرههایجدیدیکهدارندمیآیند
و البته هنرمند هستند و زحمت میکشند،
بیشتر دوســت دارنــد .شاید چون قصه خوب
نیست یا شاید هم کال حال مردم خوب نباشد.
▪در ایــن سالها معموال نقشهای مثبت و
مهربان را بازی کردید ،دوست داشتید نقش
منفیراهمتجربهکنید؟

بله به شدت دلم میخواهد بازی کنم .من در
این سالها تجربه بازی در کارهای کمدی را هم
داشتم که خیلی شیرین است و خیلی دوست
دارم دوباره این کار را انجام دهم .خیلی دلم
میخواهد که نقش منفی را هم تجربه کنم.
اصال فکر میکنم همه بازیگران دوست دارند
تجربه نقشهای متفاوت را داشته باشند و
امیدوارم زمانی این فرصت برایم پیش بیاید.

▪یعنی پیشنهادهای نقش منفی کمتر
بوده است.

اجازه بدهید سریال «راز ناتمام» پخش شود،
آن جا نقشم کمی متفاوتتر است.

▪«او یک فرشته بــود»« ،پنجمین خورشید»
و «فاصلهها» از آثار خاطرهانگیز کارنامه شما
هستند ،خودتان کدام سریال را بیشتر دوست
دارید؟

همه این کارها برایم ارزش دارند و دوستشان
دارم ،ولی به دلیل این که با سریال «او یک
فرشته بود» به مردم معرفی شدم و در واقع
پیوند قلبی من با هنر از آن جا آغاز شد ،برایم
ارزشمندتر است.

پــژمــان جمشیدی در سریال
«جــواد پورشه» به کارگردانی
ب ــرزو نــیـکنــژاد ب ــازی خواهد
کرد .به گزارش هفت صبح ،این
مجموعه که در پلتفرم فیلمنت
منتشر خواهد شد ،ابتدا قرار بوده در قالب فیلم
سینمایی تولید شود.

بله ،فکر میکنم باید دست تکتک پرستاران
را بوسید و واقعا باید از آنها قدردانی کرد .با آن
پوشش سخت و سنگین و شرایط سخت نفس
کشیدنزیرماسک،خیلیزحمتمیکشند.

نــگــار جــواهــریــان چهارشنبه
ساعت  ،7فیلم «حوض نقاشی»
اثر مازیار میری را از شبکه سه
روی آنتن خواهد داشــت .این
فیلم در سیویکمین جشنواره
فجر ،جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از
آن خود کرد.

▪با توجه به این که خودتان پرستار بودید،
حتما این روزها سختی کار پرستاران و کادر
درمانرابهخوبیدرکمیکنید.

▪شما در دوران کارتان هرگز مشابه این
شرایطراتجربهنکردهبودید.

بله ،آن زمان شرایط اصال این طور نبود ،با این
حــال من چــون در بخش شیمیدرمانی کار
میکردم ،گاهی مجبور بودم داروها را با گان
و ماسک مخصوص به بیماران تزریق کنم،
ولی فقط همان لحظه بود ،وقتی از آن محیط
دور میشدم ماسک را برمیداشتم و نفس
میکشیدم،اینخیلیفرقمیکرد.
▪پیش آمـــده کــه دوســـت داشــتــه باشید
دوباره حرفه پرستاری را ادامه دهید؟

بله ،من همیشه دلتنگ بودم .زمانی که بر اثر
کرونا در بیمارستان بستری بودم ،واقعا خیلی
دلم میخواست که دوبــاره بلند شوم و این
شیرین معنوی را که واقعا معنوی و کار
تجربه
ِ
بزرگی است  ،دوباره داشته باشم.

سوگل خلیق تصویر خودش در
سریال «قبله عالم» را منتشر و
با اشاره غیرمستقیم به ممیزی
سریال ،از این موضوع اظهار
ناراحتی کرده و نوشته از انرژی
به هدر رفته و سالمتی به خطر افتاده غمگین
میشود.
مجید واشــقــانــی در ســریــال
«بینشان» به کارگردانی راما
قویدل ایفای نقش کــرده و در
ایــن مجموعه با نیلوفر پارسا
همبازی شده است .واشقانی
به تازگی در سریال «از سرنوشت  »4نیز حضور
داشته است.

