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تلویزیون

تجدیددیداربا«حاالخورشید»
در«عطسه»

رضا رشیدپور در برنامه عصرگاهی جدید
شبکه ،3چه نقشی دارد؟

«عطسه»ازروزشنبه ۱۰آبانماهرویآنتنشبکهسه
سیمامیرود.
به گزارش صبا ،این برنامه حاصل تالش یک گروه
جوانبرنامهسازاستوبارویکرداجتماعیوطنز،از
شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۸تا ۱۹پخش
خواهد شد« .عطسه» دو روز در هفته به دختران
و بانوان اختصاص دارد و مسائل مربوط به آن ها
را بررسی میکند .همچنین در طول هفته پیش
کسوتانعرصهاجراورسانهنیزدراینبرنامهبهعنوان
مهمانحضورخواهندداشت.حمیدترابیان،پرویز
نشاط ،مژده خنجری ،مریم ماهور و غزل ماهورزاده
مجریهایاینبرنامهعصرگاهیخواهندبود.
آرامه اعتمادی تهیهکننده این برنامه در گفتوگو
با مهر درباره آن گفت« :رویکرد برنامه جوانگرایانه
اســت امــا طیف مخاطبی که در نظر گرفتهایم از
نوجوان تا میان سال را در برمیگیرد و در گزارشها
وآیتمهابافضاییپویاوامیدبخشحرکتمیکنیم».
ویدربارهموضوعومحورمحتواییاینبرنامهاظهار
کرد« :اجتماع ،خانواده و روابــط انسانی از جمله
مسائلیاستکهدرآیتمهاوپالتوهادرنظرمیگیریم
 .با این حال برنامه قرار است عالوه بر پرداختن به
مشکالتی که در جامعه وجود دارد نیمه پر لیوان را
هم ببیند .قرار است دور هم باشیم و از دغدغههای
اجتماعیبگوییم».
اعتمادی دربــاره حضور مهمانان در برنامه و دیگر
جزئیات آن نیز گفت« :مهمانان ما ممکن است
سلبریتی نباشند ،اما صاحبنام هستند .برنامه
دغدغهمند و کام ً
ال اجتماعی اســت ،امــا فضای
شادی دارد و رگههایی از طنز هم در برخی پالتوها
میبینیم ».وی دربــاره نقش رضا رشیدپور در این
برنامه که تیم مجریان و سازندگان برنامههای
قبلیاشدرآننقشدارند،توضیحداد«:اینبرنامهرا
درواقعگروهآقایرشیدپورپیشمیبرندواوخودش
بهعنوان مشاور پروژه در کنار تیم حضور دارد و فع ً
ال
برنامهای برای حضورش در مقابل دوربین بهعنوان
مجرینداریم».
اعتمادی دربــاره این که چه چالشهایی برای
اولین تجربه تهیهکنندگیاش در این برنامه داشته
است ،گفت« :این برنامه اولین تجربه تهیهکنندگی
من است .با این حال من  ۱۴سال است با رضا
رشیدپور کــار میکنم و در تولید برنامههایش
حضور داشتهام؛ وقفههایی هم در این سا لها
افتاده است اما دوباره این همکاری شکل گرفته
است و تا «حاال خورشید» و ویژه برنامههای شب
یلدا و ...ادامه یافته است .از طرف دیگر  ۱۶سال
در سینما و تئاتر کار و در این سالها تجربه کسب
کردهام و یاد گرفتهام .به همین دالیل این چالش
برایم سخت و شیرین است».

چهره ها و خبر ها

مریمضیغمی«-مزدترس»اشهنوزدرذهنها
مانده،خاکصحنهخوردهوهمیشهفیلمهایش
در سینما تماشاچی را میخکوب کرده است ،اما
حاالبهدنبالشغلدیگریاست .اینقدردغدغه
اینحرفهراداردکهازکارگردانیگرفتهتاتدوین
در این زمینه فعالیت کــرده اســت .عبدالرضا
اکبری قلم توانایی دارد و با تدریس این حرفه
داشتههایشرابهنسلجوانمنتقلمیکند.

برایتانسختبود؟

▪این روزها اغلب کارها خوابیده و هنرمندان
خانه نشین شده اند .شما مشغول انجام چه
کاریهستید؟

کرونافع ً
السببشدهاستراحتکنم.کارهاخیلی
کماستواگراحیان ًاکاریپیشبیاید،ازکیفیت
باالییبرخوردارنیست.درابتدارویمتنوفیلم
نامه دست می گذارم ،چون پایه و اساس هر اثر
هنری و نمایشی است .وقتی قصه حرفی برای
گفتن نداشته باشد یا از نظر نوشتاری ضعیف
باشد به طور قطع روی کار تاثیر می گذارد و آن
طورکهبایدبینندهرادرگیرنمیکند.همانگونه
که اشاره کردم ،کارها کم شده یا طبق معمول
عدهایخاصکارمیکنند.حسودنیستم،سال
هاست کار می کنم و حرص و ولع برای شهرت،
اسم و رسم یا محبوبیت ندارم .البته تنها حرفه
من بازیگری است و از این راه امرار معاش می
کنموچیزیکهبهمنلطمهمیزندهمیناست.

▪در شرایط پاندمی کرونا بحث مالی مهم
ترینمسئلهاستوبخشدیگراینکهوقتیکار
نیست ،کم کم به فراموشی سپرده می شوید.
قبولدارید؟

همین طــور اســت .تدریس را همچنان ادامــه
می دهــم .ایـن روزهــا کمتر به شکل حضوری
در دانشگاه و مراکز آموزشی تدریس می کنم و
بیشترکالسهاآنالینبرگزارمیشودکهبانفس
بازیگریمغایرتدارد.کاربازیگریبایددرجمعو
رودررویهمباشدوتمرینهاجمعیانجامشود.

ازسال 60واردسینماوتلویزیونشدمونتوانستم
آن را رها کنم چون زنجیروار در تئاتر ،تلویزیون و
سینما کار می کردم و فرصت سر خاراندن و فکر
کردن نداشتم ،چه برسد به این که بخواهم آن
را کنار بگذارم و سراغ شغل دیگری بروم .بخش
عمدهایاززندگیشخصیامبابازیگریآمیخته
شدهاست.

▪گذریبهگذشتهداشتهباشیم،نقشسروان
ناصر محمدی در «مزد ترس» برای خیلی ها
حسنوستالژیدارد.

▪شما مشاغل مختلفی همچون تدوین،
کارگردانی و نگارش آیتم های نمایشی برای
گروهاجتماعیشبکهاولراتجربهکردید.

اینسالهاتدریسکردید؟

درآنسالهاسریالکمساختهمیشدواگرقرار
بود فیلم نامه ای در این ژانر ساخته شود خیلی
رویآنکارمیکردندتاقوامپیداوبینندهرادرگیر
کند.یکنوشتهخوب ۵۰درصدمسیرراطیمی
کند و بعد اگر بقیه موارد با دقت و وسواس انجام
شوداثرخوبیازکاردرخواهدآمد«.مزدترس»از
جملهکارهاییبودکهدرآنسالهاخیلیخوب
دیدهوبارهابازپخششد.

قطع ًاهمینطوراستچونحرفهماباتماشاچی
معنا پیدا می کند یعنی اگر بازیگر در قاب شیشه
ای یا روی پرده سینما باشد دیده می شود و این
امکانبرایشفراهماستکهنقشهایمتفاوتی
را تجربه کند و وقتی کار نباشد فوت و فن بازی را
فراموش می کند و آن حس و حال را از دست می
دهد.بایدصنوف،انجمنها،خانهسینماوخانه
تئاترحامیهنرمندانباشندکهدراینشرایطبه
سختی گذران زندگی می کنند و درآمد دیگری
ندارندولیحمایتهاکمصورتمیگیرد.

فع ً
ال دلم خوش است به تدریس های آنالین .آن
چهذهنمرادرگیرکرده،ایناستکهبتوانمکاری
برایخودمپیداوبرایآیندهامبرنامهریزیکنم.
جنبهدرآمدزاییآناهمیتداردورویبازیگری
نمی توانم حساب باز کنم .اگر تعطیلی سالن ها
ادامهداشتهباشدوتولیداتکمشودرویزندگی
تکتکمانتاثیرمیگذارد.

▪شمابرایاینکهفنبازیرافراموشنکنیدو
اطالعاتخودرابهنسلجوانمنتقلکنید،در

▪در این سال ها پیش آمده که روزی از بازی
خستهشویدوبخواهیداینحرفهرارهاکنید؟

▪دغدغهاینروزهایتانچیست؟

تئاتر که کار می کردم ،منتظر نمی شدم کسی
از راه برسد و مثل شاهزاده با اسب سفید مرا با
خودشببردوخودمکارمیکردم.گروههمدلی
داشتیم که یک موقع من کارگردانی می کردم
و بقیه بازی می کردند و یک موقع هم دیگری
کارگردانی می کرد و من بازی می کردم ،برای
همین کارگردانی و بازیگری را همزمان دوست
داشتم .بعضی از کارهایی را که نوشته بودم
بــرای گــروه اجتماعی شبکه اول در دهــه ۶۰
کارگردانی کردم که یکی از آن ها «طالب» بود و
بسیاریازهمگروهیهایتئاتریامدرآنبازی
کردند.کارهایمختلفزیادیانجامدادم؛برنامه
خانوادگی می ساختم ،آیتم های طنز و کمدی و
بعدهمدرامهایاجتماعیودرکنارشفعالیتم
درسینماوتلویزیونبهعنوانبازیگرادامهداشت.
▪از کودکی تئاتر را «تخت حوضی» شروع
کردید و بعد وارد تئاتر حرفه ای شدید اما به
طور حتم بازی مقابل دوربین خیلی فرق می
کند.وقتیاولینبارمقابلدوربینرفتیدچقدر

آنمقطعبهفکرایننبودیمکهبهدنبالدستمزد
باال یا شهرت باشیم و عکس مان این طرف و
آن طرف بخورد ،بیشتر بحث عالقه ،عشق و
فراگیری بازیگری و علم و دانش آن مطرح بود.
خوشبختانه مربیان خوب و باسوادی داشتیم؛
از داریوش مودبیان گرفته تا بهزاد فراهانی .در
آنسالهاکهتئاترکارمیکردیمازتلویزیونمی
آمدندوبهماپیشنهادبازیمیدادند،بادوستان
کهمشورتمیکردیممیگفتیمنرویمتاکاملتر
وآمادهترشویم.االنمتاسفانهعکساینقضیهو
ماجراطوریشدهکهیکنفرکهاص ً
الاینمراحل
را نگذرانده و نمی داند الفبای نمایش و تئاتر
چیست،یکشبهمیخواهدرهصدسالهراطی
کند،سرمایهگذاریمیکندیاباجیبخالیمی
آیدوفقطرویتیپوقیافهخودشحساببازمی
کند .شانس خیلی ها هم می گیرد و موفق می
شوند ولی هیچ آموزشی ندیده اند .این موضوع
شامل خیلی هایی که االن کار می کنند ،می
شود .دستمزدهای هنگفت می گیرند و نمی
دانند بازیگری این نیست که چهار دست لباس
رنگیتنشانکنندوتیپوچهرهداشتهباشند.
▪البته ورود این نابازیگرها یکی از عواملی
است که سبب کم کاری بازیگران خوبی می
شودکهخانهنشینشدهاند.

درست است .خواه ناخواه سینما و تلویزیون از
یک سو به گیشه وصل است ،گیشه هم نگاه و
پسند تماشاچی است ،وقتی مث ً
ال تماشاچیان
به ظاهر یک بازیگر توجه می کنند از او بیشتر
استفاده می شود و این غیرقابل اجتناب است.
بعضیهاکهباتماماستعدادوتحصیالتناگهان
موفق نمی شوند شاید ظاهر خوبی ندارند.
شانس و اقبال خیلی در سینمای ما مهم است،
این که یک آدم اولین کاری که می کند با چه
کارگردانی است ،متن چگونه است و چگونه
معرفیودیدهمیشود.
▪شمازمانورودبهاینحرفهشانسداشتید؟

قدمبهقدمجلوآمدموزمانبرد.یکجاشانسو
یکجاتجربه،کار،پیگیریوتالشکمکامکرد.
اینراهمبگویمبازیگریدورهایداردکهفردمی
تواند در اوج باشد و از یک جا به بعد ممکن است
آندورهتمامشود.

رامبد جــوان فراخوان ارسال
ویدئو برای شرکت در مسابقه
«خنداننده شــو  »3را منتشر
کرده است .شرکتکنندگان
بــایــد ویــدئــویــی حــداکــثــر 3
دقیقهای ،از اجرای استندآپ خود ارسال کنند.
حسن فتحی در اینستاگرامش
نوشته است که طبق درخواست
تهیهکنندهوسرمایهگذارایرانی
«مستعشق»،پسازگفتوگوو
حلاختالفاتباطرفترکیهای،
دربارهحواشیفیلمصحبتخواهدکرد.
ســارا بهرامی به عنوان راوی
و قصهگو در فیلم «رمانتیسم
عماد و طوبا» به کارگردانی کاوه
صــبــاغزاده حضور دارد .الناز
حبیبی ،حسام محمودی و علی
انصاریان از بازیگران این فیلم هستند.
الــنــاز شــاکــردوســت پیشنهاد
بــازی در سریال «هیوال  »2به
کارگردانی مهران مدیری را
نپذیرفته و در این سریال بازی
نخواهد کرد .او شایعه پیوستن
اش به این سریال را با درج کامنتی در یک صفحه
سینمایی اینستاگرام رد کرد.
محمدرضا گلزار که به بیماری
کــوویــد 19-مبتال شــده بود،
بهبود یافته و پس از منفی اعالم
شدن تست کرونای خود ،بازی
در ســریــال «گــیــســو» ساخته
منوچهر هادی را از سر گرفته است.
ژال ــه صامتی سهشنبه هفته
آینده با فیلم سینمایی «ایستگاه
اتمسفر» ساخته مهدی جعفری
به نمایش خانگی میآید .این
فیلم سال  95ساخته شده و به
تازگی در سینمای آنالین به نمایش درآمده است.
محمدرضا هدایتی در مسابقه
«شبهای مافیا» ساخته سعید
ابوطالب شرکت خواهد کرد.
عالوه بر او ،حامد آهنگی نیز از
جدیدترین چهرههایی است که
به این مسابقه اضافه شده است.

