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اخبار

چهره ها و خبر ها
بهروز افخمی مشغول تکمیل
تصویربرداری و مراحل فنی
سریال «رعد و برق» است .این
مجموعه پس از مــاه رمضان،
روی آنتن شبکه  5خواهد رفت،
اما زمان دقیق پخش آن مشخص نیست .قصه
سریال درباره سیل استان گلستان است.

سازندگان «خانه امن» سریال
جدید ساختند
اولین تیزر از سریال «سرجوخه» به کارگردانی
احمد معظمی پس از ماهها سکوت خبری منتشر
شد.
به گزارش سیمافیلم ،تازهترین اثر احمد معظمی
از تولیدات مرکز سیمافیلم است و بالفاصله
پس از سریال موفق و پرمخاطب «خانه امن»؛
از آبــان سال  ۹۹شــروع شده و مخاطب شاهد
فضایی متفاوت از دیگر آثــار وی خواهد بود.
محور اصلی «سرجوخه» قصهای اجتماعی-
امنیتی است .همچنین این مجموعه مانند دیگر
تولیدات مشترک ابوالفضل صفری در مقام
تهیهکننده و احمد معظمی در مقام کارگردان
دارای پروداکشنی بزرگ و پرلوکیشن و پربازیگر
است و در چندین استان و دو کشور خارجی
تصویربرداری میشود.
حمیدرضا محمدی بازیگر فیلم سینمایی «آبادان
یازده  »۶۰و همچنین برگزیده بهترین بازیگری
جشنواره سی و نهم تئاتر فجر یکی از نقشهای
اصلی این مجموعه را ایفا میکند.
«سرجوخه» چهارمین همکاری مشترک صفری
و معظمی است.

 3مستند هنروتجربه
در اکران آنالین
ســه فیلم مستند «خــنــده در تــاریــکــی»« ،شهر
سوخته» و «کیارستمی و عصای گمشده» در
صفحه ویژه «هنروتجربه» پلتفرم هاشور به اکران
آنالین درمیآیند.
بــه گـــزارش مــهــر ،در ادامـــه اکـــران فیلمهای
«هنروتجربه» در صفحه ویژه در پلتفرم هاشور،
فیلمهای مستند «خنده در تاریکی» ساخته
مژگان خالقی« ،شهر سوخته» ساخته ناصر
پویش و «کیارستمی و عصای گمشده» ساخته
محمودرضا ثانی از چهارشنبه هشتم اردیبهشت
 ۱۴۰۰به نمایش آنالین درمیآیند.
«خنده در تاریکی» مستندی درباره سیر تحوالت
تاریخ تئاتر اصفهان از آغــاز تا امــروز اســت که
دی  ۹۸در سینماهای «هنروتجربه» اکــران
شد .مستند «شهر سوخته» درباره منطقه شهر
سوخته زابل است؛ شهری که یکی از بلندترین
تمد نهای دوران سپید هدم تاریخ را داشته
است .مستند «کیارستمی و عصای گمشده»
به کارگردانی محمودرضا ثانی و تهیهکنندگی
بهروز نشان از شهریور سال گذشته روی پرده
سینماهای «هنروتجربه» بود.

نسیم ادبـــی بــه عــنــوان داور
در مسابقه تلویزیونی «77
ساعت» کاری از سعید ابوطالب
حضور داشته اســت .رامتین
خداپناهی و لیال اوتادی نیز از
داوران و کاوه خداشناس و نفیسه روشن مجریان
مرحله مقدماتی این مسابقه هستند.

مریم ضیغمی

فاطمه گودرزی با سابقه چهار دهه فعالیت در
حرفه بازیگری ،متخصص بازی در نقش مادران
متفاوتسینماوتلویزیوناست.اوبافنبیان،نگاه
عمیق و حسی که در میمیک خود دارد ،مادران
را واقعی تر نمایش می دهــد .در گفت و گوی
پیش رو ،با بازیگر آثار به یادماندنی «آپارتمان»،
«میخواهم زنده بمانم»« ،جنگ نفتکش ها»،
«رعنا»«،دردسروالدین»«،آئینه»«،ترانهمادری»
و«لحظهگرگومیش»همکالمشدیم.
▪شما نقش خود را در آثار نمایشی تکرار نمی
کنید،برایاینکهازیکجابهبعدعادینشوید
چهکارمیکنید؟

کارخودمراانجاممیدهم،سعیمیکنمنقشی
را که به من می سپرند قابل باور بازی کنم .وقتی
حسرادرستدربیاوریوبهنقشنزدیکباشد،
قابلباورمیشود.
▪ازمیاننقشمادرانیکهبازیکردهاید،کدام
بیشتربهدلتاننشستهاست؟

گاهیاوقاتممکناستنقشیرادوستداشته
و سعی کرده باشم خوب بازی کنم اما کلیت کار
درست درنیامده بنابراین جذابیت های کار کم
شده و کمتر دیــده شده اما در کارهای اخیرم
«لحظه گرگ و میش»« ،شرم» و «حورا» را دوست
داشتم.

▪با وجود سختگیری هایی که برای انتخاب
نقش دارید ،از «آئینه» تا «حورا» چه اتفاقی در

روند بازی تان رخ داد؟

بازیگران گاهی اوقات جهش های خوبی دارند
و گاهی وقت ها هم خیر .گاهی اوقات بازیگر با
یکنقشجهشمعنویکاریپیدامیکند،مهم
نیست از بیرون چگونه دیده شود ،خود بازیگر
حس می کند که چقدر توانسته موفق عمل کند
ونهایتتواناییهایشرانشاندهد.
▪شما سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن
را برای فیلم «غزال» از جشنواره فجر دریافت
کردید ولی بعد از آن جز دو بار نامزد شدن در
جشنواره،اتفاقینیفتاد،چرا؟

بعد از آن کم کم از سینما دور شدم ،چون شیوه
انتخاببازیگرانوسبککاریسینماتغییرکرد.
آن سبکی که ما در سینما کار می کردیم مثل
«خانه خلوت»« ،غــزال»« ،مسافران» و خیلی از
آثار مورد توجه آن زمان تکرار نشد .از طرف دیگر
نقش مادر را به من می دادند و احساس کردم
صرف ًا بازی در نقش مادر برایم جذابیت ندارد
بنابراین ترجیح دادم در قصه هایی که مسائل و
مشکالت سن مرا نمایش می دهند ،بازی کنم.
همین سبب شد به خاطر فیلم نامه ها و نقش
های ضعیف پیشنهادی ،تلویزیون را انتخاب
کنم.نظراتخاصیوجودداردکهسینماجایگاه
دیگری دارد اما از نظر من هر کدام جایگاه خود
ن بینندگان بیشتری دارد و این
را دارند ،تلویزیو 
مهمنیستکهمنکجابازیمیکنم،منبازیگرم
وبایدجلویدوربینبرو موبهاشتباهکاریراانجام
ندهم.درتلویزیونبازیکردنکارخطایینیست
چون آثار هنری تولید می شود و سعی می کنم
بهترین را انتخاب و بازی کنم .در سینما ممکن
است کار ضعیف یا متوسط داشته باشم اما در
تلویزیون به خاطر حرف و حدیث هایی که وجود

دارد ،وسواس بیشتری داشته و سعی کرده ام با
تمامتوانمبازیکنم.
▪قــبــول داریـــد کــه ســال هــاســت بعضی از
کارگردان های خوب مثل رضا عطاران دیگر
در این رسانه سریال نمی سازند یا برخی به آثار
نمایشی آب می بندند و عده ای آثار سفارشی
تولیدمیکنند؟

کام ً
ال با شما موافق هستم .متاسفانه تلویزیون
خیلی دولتی عمل می کند و این ضربه زیادی
حتیبههنرمندانمیزند.آنهاییکهسفارشی
کار می کنند ،تکلیف شان مشخص است که چه
بسازند و با چه آدم هایی کار کنند ،من تا حاال در
آثار سفارشی بازی نکرده ام .من هم دلم برای
آقای عطاران و ساخته هایش تنگ شده است،
مردم نیاز دارند که آثار طنز و مفرح از جنس او را
ببینند،نهآثارسخیفرا.
▪کار کردن در کنار پیش کسوتان کشور و
جلویدوربینکارگردانهایجوانچهتجاربی
برایتانداشتهاست؟

من با نسل قدیم کار کرده ام ،البته االن جوان
هستم -می خندد -با زنده یاد نعمت حقیقی،
فیلم بردار و بزرگان باتجربه این حرفه کار کردم
و چیزهایی یاد گرفتم ،اندک اندک نسل های
بعدی با دیدگاه نو آمدند و با سینمای دنیا پیش
می روند اما از نظر فناوری نمی توانند کارهای
هالیوودیبسازند،البتهدراینحدواندازهعالی
هستندومنهمباآنهاکارمیکنم.
▪برای فعالیت در سینمای هالیوود یا بالیوود
دعوتبهکارنشدید؟

دعوت شدم اما بعد در ایران با مشکل رو به رو می

شدموعواقبداشت.
▪یادی کنیم از «می خواهم زنده بمانم» ایرج
قادری که سکوی پرتاب تان بود و پیشنهادها
بعدازآنبیشتربهسمتتانآمد.

متاسفانه در کشور ما اگر بازیگری خوب کار
کند ،به خصوص اگر جایزه هم بگیرد سعی می
کنند رویش را کم کنند برای همین خیلی جاها
اگر بخواهند دعوت به کار کنند اطرافیان اجازه
نمی دهند و می گویند االن دستمزدش خیلی
باال رفته و اص ً
ال نمی توان به سمت اش رفت و به
شیوه های مختلف نمی گذارند .یکی از دالیل
کم کاری ام بعد از گرفتن سیمرغ جشنواره فجر
همینبود.االنهمنگاهمیکنندکهکدامبازیگر
فالوئر بیشتری دارد و او را انتخاب می کنند.
متاسفانه نگاه غلطی در فیلم سازی و منشأ آن
تهیه کننده است که اجازه چنین انتخاب هایی
را می دهد .برخی فیلم سازان هم چون دوست
دارندکارشانبیشتردیدهشود،اینانتخابهارا
دوستدارند.صحبتمنایناست،آدمهاییکه
هیچاستعدادیندارندوبهکالسآموزشینرفته
اند ،وارد این حرفه می شوند .عده ای وارد می
شوند و می گویند چه حرفه خوبی دارید و وقتی
با مشکالت و سختی های این حرفه از نزدیک
آشنا می شوند متوجه سختی کار ما می شوند یا
آدم هایی وارد این حرفه می شوند که جایگاهی
ندارند و بعد از چند کار خسته می شوند و می
روند ولی در یک دوره به این حرفه خلل وارد می
کنند ،کسانی هم وارد این حرفه می شوند که
متاسفانهپولیازآنهاگرفتهشدهاست.درشأن
افراد نیست که پولی بگیرند و فردی را وارد این
حرفهکنند،آنهانمیدانندچهضربهایبههنر
مملکتمیزنند.

عــبــدالــرضــا اکــبــری بــا مینی
ســریــال «نــفــس بکش زمین»
ساخته احسان سیدجوادی
در شبکه یک دیــده میشود.
این مینی سریال هر روز ساعت
 18پخش میشود و اکبری در آن نقش یک
محیطبان را بازی کرده است.
مــهــوش وقـــاری در گفتوگو
بــــا ایـــســـنـــا ،ضـــمـــن تــشــکــر
بــابــت پــیــا مهــای محبتآمیز
هـــمـــکـــارانـــش و مـــدیـــران
صداوسیما در خصوص محسن
قاضیمرادی گفته است که کاش او این پیامها
را در زمان زنده بودنش دریافت میکرد و به او
توجه میشد.
محمودرضا قدیریان در فصل
دوم سریال «روزگــار جوانی»
به کــارگــردانــی اصغر توسلی
بازی کرده و در این مجموعه با
بازیگرانی مانند الله صبوری،
سیاوش چراغیپور ،زهــرا داوودن ــژاد و رسول
نجفیان همبازی شده است.
حمیدرضا عطایی ب ــازی در
ســریــال «صــبــح آخــریــن روز»
اثر حسین تبریزی را به پایان
رساند .این مجموعه به زندگی و
شهادت شهید مجید شهریاری
دانشمند هستهای میپردازد .کاوه خداشناس
نقش شهید را ایفا میکند.

