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همکارانم تازه فهمیدهاند که من زندهام!

گفتوگوی خراسان با ایرج نوذری ،بازیگر باسابقهای که بعد از سالها سکوت و کم کاری ،به تازگی در  2سریال حضور داشته
و حاال هم «کتاب خوب» را در شبکه  ۴اجرا میکند
مصطفی میرجانیان

واکنشسریالیشبکه 3بهحوادث
افغانستان
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما از پخش
سریال «هم سایه» پس از پایان پخش فصل دوم
«گاندو»خبرداد.
مهدیآذرپنداربااشارهبهپخشیکسریالجدیددر
گفتوگوبامهربیانکرد«:ازمدتیپیشوهمزمانبا
وقوعحوادثاخیردرافغانستان،پخشسریال«هم
سایه» که پیش از این «نیمروز تا تهران» نام داشت،
با توجه به قرابت موضوعی این سریال با مسائل
مهاجرانافغاندرایران،دردستورکارشبکهسهقرار
گرفت و با همت تیم سازنده ،انشاءا ...پس از پایان
پخشفصلدوم«گاندو»،اینسریالازنیمهشهریور
رویآنتنخواهدرفت».
وی درب ــاره جزئیات داســتــان ایــن سریال اضافه
کرد«« :هم سایه» به تهیهکنندگی علی پورکیانی و
کارگردانی محمدحسین غضنفری تالشی برای
ترسیمهمزیستیدوملتدرتماماینسالهادرقالب
ملودرامی عاشقانه است و سعی میکند از زندگی و
دغدغههایمهاجرانافغاندرایرانبگوید».
مدیر گــروه فیلم و سریال شبکه سه اظهار کرد:
«در تالشیم فاصله بین آثــار نمایشی شبکه سه با
موضوعات روز را کم کنیم که «گاندو» و «هم سایه»
نمونههاییازاینرویکردهستند».

سینمای جهان

ایرج نوذری نیازی به معرفی ندارد؛ بازیگری
که از ابتدای فعالیت هنری خود مانند پدرش
مرحوم منوچهر نوذری در اجرای تلویزیونی
هم دستی بر آتش دارد و در کنار بازیگری،
هر از گاهی یاد و نام او را در مقام مجری زنده
میکند .بازیگری که در نقشهای خاکستری
و منفی زیادی بازی کرده و نقشهای جذاب او
در مجموعههای «مسافری از هند»« ،کالنتر»،
«ملکوت»« ،اغما» و ...در یادها مانده است .پسر
مرحوم نــوذری با حضور در کارهای جذاب و
پربیننده ،روزگاری ستاره تلویزیون بود اما کم
کاری و غیبتی حدود  ۱۰ساله ،او را تا حدی از
مرکز توجهات دور کرد .ایرج نوذری که بیش
از هرچیز با سریالهای «مسافری از هند» و
«کالنتر» شناخته میشود ،در یکی دو سال
اخیر در دو سریال «حــورا» و «روزه ــای آبی»
حضور داشته و حاال هم چند ماهی است که
برنامه«کتابخوب»رادرشبکه ۴اجرامیکند.
گپ و گفتی کوتاه با این بازیگر داشتیم که در
ادامه میخوانید:
▪از «کتاب باز» الهام نگرفتیم

اوای ــل ســال  ۱۴۰۰بــود کــه اعــام شــد ایــرج
نوذری قرار است «کتاب خوب» را اجرا کند.
بــرنــام ـهای کــه در هــر قسمت ،مــیــزبــان یک
چهره اســت و در بــاره یک مسئله اجتماعی
با او گفتوگو میشود .ایــرج نــوذری دربــاره
کار تــازهاش میگوید« :حدود یک سال پیش
مصطفی هیودی ،تهیه کننده و کارگردان با
ما تماس گرفت و پیشنهاد اجرای یک برنامه
کتاب خوانی را داد .پس از مدتها یک برنامه

فرهنگی و ادبی در شبکه ۴شکل میگرفت که
مورد عالقه خودم بود .من هم قبول کردم ».به
برنامه «کتاب باز» اشاره می کنم که محتوایی
تقریبا مشابه «کتاب خوب» دارد .ایرج نوذری
میگوید« :این دو برنامه فقط نام کتاب را یدک
میکشند امــا ارتباطی به همدیگر ندارند.
زمانی که «کتاب خوب» را ضبط میکردیم من
از وجود «کتاب باز» خبر نداشتم .من زمانی
متوجه آن شدم که ضبط برنامه تمام شده بود.
بنابراین نمیتوانستم این برنامه را تماشا کنم و
از آن الهام بگیرم .این شباهتها تصادفی بوده
است ».ایرج نوذری ادامه می دهد« :با احترامی
که برای همکارانم چون سروش صحت قائلم،
اما با توجه به کسوت ،تجربه و سابقهام برای
اجرای برنامهای که به رشته تخصصیام مانند
زبان شناسی ربط دارد ،چندزبانه بودن ،اجرا،
تدریس زبان و ...نیازی به گرفتن الهام نیست.
وگرنه برنامه ما هم کامال کلیشه ای و تقلیدی
میشد و جذابیتی نداشت».
▪سبک کاری پدرم را ادامه میدهم

«صندلی داغ» را هیچ کس فراموش نمیکند.
برنامهای که زنده یاد منوچهر نوذری با طنازی
و کارنامه قابل توجهش آن را به یک برند تبدیل
کرد و ایرج نــوذری هم چندماه پیش و پس از
مدتی غیبت با «صندلی داغ» به رادیو آمد .او
میگوید« :من از ابتدای حضور در سینما و
تلویزیون ،خودم را در چهار زمینه اجرا ،تئاتر،
سینما و تلویزیون معرفی کــردم .چون فرزند
کسی بودم که اینگونه خود را معرفی کرده بود
وناخواستهآنمراموآنسبکبهبندههممنتقل
شد.استادمنوچهرنوذریملقببهسلطانهنر
ایران زمین جزو چهار نفری بود که تلویزیون
را به مردم شناساند و مردم را تشویق کرد که

تلویزیون را ببینند .در این سالها من هم تالش
کردم این طور عمل کنم .متاسفانه در طول این
سالها ،سیاستها و شرایط باعث شده فیلمها
و کارهای خوبی تهیه و ساخته نشود .من هم
دلم نمیخواست که در هرکاری حضور داشته
باشم و خودم را تکراری و بی اثر کنم .مثال در
حوزه اجرا بیشتر از ۲۰اجرا داشتهام که بخش
زیادی از آنها خارج از تلویزیون بودهاند .عده
ای می پرسند که بازیگری را بیشتر دوست دارم
یا اجرا ؟ به نظرم ،هرکدام از کارها حساسیت
و جذابیت ویــژه خــود را دارنــد و من همیشه
عاشقانه آنها را انجام میدهم .هرکدام هم
سختی خود را دارند».
▪من زند هام!

اگر نگاهی به کارنامه و سوابق ایــرج نوذری
بیندازید ،وقفه و غیبت  ۱۰ساله این بازیگر و
مجری نامآشنا شما را هم شوکه میکند .از
ایرج نوذری درباره این کمکاری می پرسم .او
میگوید« :عده ای معتقدند که بیماری ،دلیل
اینکمکاریبودهاستامابهجززمانیکوتاهکه

سکته کردم و سر فیلم برداری سینمایی «الله»
از هوش رفتم ،بقیه این کمکاری به بیماری
ارتباط ندارد .راستش فکر میکنم همکارانم
تازه فهمیده اند که من زنده ام و می توانم کار
کنم! شاید این که در یکی دو سال اخیر اندکی
بیشتر در سینما و تلویزیون حضور دارم همین
باشد .وگرنه من به دلیل هیچ مشکل جسمی یا
روحی کم کار نشدم .در دوره ای فقط به خاطر
حساس بودن و احساساتی بودن دچار آریتمی
شدمکهآنهمخداراشکرباداروورعایتخیلی
مسائل تحت کنترل است .من حتی زمانی که
نباید ورزش سنگین میکردم با نرمش و ورزش
سبک به کار خودم ادامه دادم .متاسفانه این
معضل فقط برای کشور ماست که همکاران
ما ناگهان دچار رکود ،کم کاری یا بیکاری می
شوند .من استاد هشت زبان هستم و در طول
اینسالهاکهکمترحضورداشتم،حتیبعضی
وقت ها در کنار کار هنری ،تدریس ،ترجمه و
برگردان متن و کتاب انجام میدادم اما همه
همکاران ما چنین شرایطی ندارند .آیا از آنها
حمایتی میشود؟»

سریال جدید شبکه یک با بازی مهدی سلطانی و پژمان بازغی در شروع ،روایت خوبی از قصه خود داشته است

فیلمترسناکصدرنشینگیشهشد
فیلم ترسناک «کندی من» با فروش  ۲۲میلیون
دالری در اولین آخر هفته اکرانش در صدر جدول
فروشآمریکاجایگرفت.
بهگزارشمهر،اینفروشازاکراندر ۳۵۶۹سالن
سینماازنمایشسهروزاولفیلمبهدستآمدهاست.
این فیلم که با درجه  Rو مناسب بزرگ ساالن است
بر مبنای فیلم نامه جــوردن پیلی و به کارگردانی
نیا داکاستا فیلم ساز سازنده «کاپیتان مارول »۲
ساخته شده است .این اقبال به ویژه در شرایطی که
مردم برای جلوگیری از شیوع کرونا کمتر به سینما
میروند،شگفتآوربودهاست.
اینفیلمکهتنهادرسینماهاقابلتماشاست،نسخه
جدیدی از فیلم ترسناکی به همین نــام در سال
 ۱۹۹۲است.
«کندی من» که با بودجه ۲۵میلیون دالری ساخته
شدهو از محصوالتامجیام است،با شکست دادن
«مردآزاد»اینجایگاهراکسبکرد.اینفیلمبابازی
یحیی عبدلمتین با نظر مثبت منتقدان هم روبه
روشده و امتیاز  ۸۵درصد را در سایت راتن تومیتوز
کسبکردهاست.

صداپیشه «باال» درگذشت
اد اسنر بازیگر برنده هفت جایزه «امی» و صداپیشه
پویانمایی«باال»در ۹۱سالگیدرگذشت.
به گزارش صبا ،اد اسنر بازیگر برنده هفت جایزه
«امی» که نقش لو گرانت را در سریال های کمدی
موقعیت «نمایش مری تیلور مــور» و «لو گرانت»
بازی کرده بود و بعدها با صداپیشگی در پویانمایی
«باال» در حرفه اش یک تجدید حیات رخ داد ،در
 ۹۱سالگی درگذشت .وی سال ها به عنوان یک
شخصیت اکتور (بازیگر نقش های کناری اغلب
غیرمعمول) در فیلم ها و سریال های آمریکایی
ایفای نقش می کــرد تا ایــن که با شخصیت «لو
گرانت» سرپرست اتاق خبر تلویزیون در سریال
کمدی موقعیت «نمایش مری تیلور مور» به شهرت
رسید .او برای این سریال سه بار برنده جایزه امی
نقشمکملمردشد.اسنردرادامهباتکرارنقش«لو
گرانت» در سریالی به همین نام دو بار دیگر جایزه
نقش اول بهترین بازیگر تلویزیون را از آن خود کرد.
این بازیگر در سریال «ریشه ها» نیز ایفای نقش کرد
و برای آن برنده جایزه امی شد.اد اسنر در دوران
کهن سالی صداپیشه شخصیت پیرمرد پویانمایی
«باال»محصولشرکتپیکسارنیزبود.

مائده کاشیان

بهرنگ توفیقی پس از ساخت سریال «آقازاده»
در نمایش خانگی ،سال گذشته به تلویزیون
بازگشت و مجموعه «افــرا» را جلوی دوربین
برد.اینسریالازجمعههفتهگذشتهرویآنتن
شبکه یک رفته است و قرار بوده قسمت چهارم
آن دیشب پخش شــود« .افــرا» به مسئله حفظ
محیطزیستوجنگلهاومشکالتمحیطبانان
پرداختهاست.درادامهمطلبنگاهیبهکیفیت
قسمتهایابتداییاینسریالداشتهایم.
▪یک مــلــودرام خانوادگی دربـــاره محیط
زیست

همانطورکهگفتیمداستاناصلی«افرا»درباره
محیط زیست و محیطبانان است ،اما در کنار
این موضوع ،ماجراهای مربوط به دو خانواده
و مسائل دیگری نیز در سریال مطرح میشود.
روایتقصههایخانوادگیدرکنارمسئلهاصلی
سریال ،به نفع «افرا» است« .مسعود» به دلیل
عشق و عالقهای که به محیط زیست و حیوانات
دارد ،شغل جنگلبانی را انتخاب کرده و حاضر

▪روایتمشکالتمحیطبانانبدونشعار؟

این که مجموعه «افرا» قصد دارد به مشکالت
محیطبانان ،امکانات کم آنهــا ،مسئولیت
سخت و خطراتی که آنهــا را تهدید میکند
بپردازد ،نکته مثبت و خوبی برای سریال است،
اما چگونگی طرح این مسائل در قصه نیز بسیار
مهم است .مسئله کمبود امکانات محیطبانان
در مقابله با شکارچیان ،اختالف نظر آنان با
خانواده و اطرافیان ،حساسیتهای خاصی

رضــا فیاضی در سریال «جزر
و مـــد» بــه ک ــارگ ــردان ــی علی
عــبــدالــعــلـیزاده حــضــور دارد
و بــه زودی بــا ای ــن مجموعه
به تلویزیون میآید .نصرا...
رادش ،خشایار راد ،افسانه ناصری و مهدی
امینیخواه دیگر بازیگران این سریال هستند.
سام درخشانی یک شنبه هفته
آینده با سریال کمدی «قبله
عالم» به نمایش خانگی میآید.
این بازیگر از قسمت سوم این
مجموعه وارد قصه میشود که
به دلیل ایام عــزاداری با سه هفته تاخیر منتشر
خواهد شد.

پیوند محیط زیست با قصههای خانوادگی در «افرا»
نیست در کارخانه پدرش مشغول به کار شود.
او در ارتباط با همسر خــود نیز دچــار مشکل
است و در گیر و دار جدایی از اوست .عالوه بر
«مسعود» و خانواده او ،چند شخصیت دیگر نیز
در قصه حضور دارند که قرار است ماجرای این
شخصیتهادرنقطهایبهیکدیگرپیوندبخورد.
قصه «افرا» در قسمتهای ابتدایی یک داستان
خانوادگیمعمولیبوده،اماتعددشخصیتهاو
ماجراهایمربوطبهآنهامیتواندمخاطبرابه
خوبیدرگیرسریالوانگیزهدنبالکردنقصهرا
در تماشاگر ایجاد کند« .افرا» فعال روایت خوبی
از قصه شخصیتهایش داشته ،اما اگر در ادامه
ماجراهایجذابتریبهسریالاضافهنشود،کار
«افرا»برایجلبنظرمخاطبسختمیشود.

چهره ها و خبر ها

که این افراد به واسطه شغلشان درباره غذای
خود دارند ،کم توجهی به این حرفه ،همکاری
نکردن برخی مسئوالن با آنان و مسائل مشابه،
موضوعاتی هستند که در قسمتهای اولیه
به خوبی البالی قصه به آنها اشاره شده ،اما
اگر سریال در ادامه به صورت شعارگونه به این
مسائل بپردازد ،مخاطب آن را نمیپذیرد.
▪قابهایزیبادر«افرا»

بخشزیادیازسریال«افرا»بهاقتضایداستانی
که دارد ،در شمال کشور جلوی دوربین رفته
است و سریال این فرصت را داشته است که
زیباییهای ایــن منطقه را به تصویر بکشد و
مخاطب شاهد قابهای زیبا و چشمنوازی
در سریال باشد« .افرا» از این فرصت به خوبی
استفاده کرده و میتوان از تصویربرداری این
مجموعهبهعنواننقطهقوتآنیادکرد.نماهای
هوایی سریال از جنگل سرسبز ،جاده و دریا،
به خوبی زیباییهای شمال کشور را به تصویر
کشیدهوتماشایسریالراازلحاظبصری،برای
مخاطبجذابکردهاست.
▪انتخاب بازیگران شمالی و بازیهای خوب

یکی دیگر از امتیازهای سریال «افرا» انتخاب

بازیگران شمالی است .پژمان بازغی اصالتا
شمالی است ،مینا وحید متولد رشت و نسرین
بابایی نیز گیالنی است ،بنابراین هر سه به
لهجه تسلط داشته و توانستهاند لهجه را به
خوبی ادا کنند .بیشتر بازیگران «افــرا» در
این مجموعه بازی خوبی داشتهاند که جزو
ویژگیهای مثبت سریال است .روزبه حصاری
که با سریالهای «یادآوری» و «بچه مهندس»
شناخته میشود ،نقش متفاوتی در «افــرا»
دارد و از پس ایفای نقش خود برآمده است.
مینا وحید و همچنین مهدی سلطانی که در
نقش پدر دلسوز و البته سختگیر قصه جلوی
دوربین رفته ،باز یهای خوبی داشتهاند.
سارا باقری در نقش «مائده» و محمد صادقی
در نقش «پیمان» چهر ههای جدید سریال
هستند .ســارا باقری که پیش از این تجربه
بازی در تله فیلم «خونبها» و حضور کوتاهی
در سریال «هیوال» نیز داشته است ،بازی قابل
قبولی در «افــرا» دارد .محمد صادقی نیز با
مجموعه «مانکن» شناخته میشود .او در این
سریال بازی بسیار ضعیفی داشت ،اما بهرنگ
توفیقی در سریال خود توانسته بازی بهتری از
او بگیرد .هنوز چهرههایی مانند علیرضا آرا و
پیام دهکردی وارد قصه نشدهاند.

پگاه آهنگرانی از فردا با فیلم
«گیسوم» اثــر نوید بهتویی به
سینما میآید .مرتضی شایسته
ســخــنــگــوی شـــــورای صنفی
نمایش ،این خبر را به صبا اعالم
کــرده .رضا داودنــژاد و شاهرخ فروتنیان دیگر
بازیگران این فیلم هستند.
کامران تفتی به زودی سری
ســوم مسابقه «دســت فرمون»
را روی آنتن خواهد داشت .به
گــزارش تسنیم احتماال سری
جدید مسابقه اواخر شهریورماه
پخش میشود .تفتی سری دوم نیز مجری «دست
فرمون» بود.
فــرهــاد جــم در برنامه «دســت
در دست» درباره تجربه ایفای
نقش شهید باهنر در سریال
«راز ناتمام» گفته است که چون
حقایقی درباره شخصیتهای
واقعی وجود دارد و مقایسه میشوند ،این چالش
سخت و از طرفی جذاب است.
علی سرابی یکی از پستهای
قــدیــم ـیاش دربـــــاره ساخت
سریال «خونخورده» را بازنشر
کــرده و نوشته بــرای این پروژه
 10ماه وقت صرف کرده .ابتدا
قرار بود سرابی کارگردان سریال باشد ،اما مهدی
جعفری جایگزین او شد.

خبر

واکسیناسیونهنرمندانآغازشد
وزیرفرهنگوارشاداسالمیازآغازواکسیناسیون
هنرمندان خبر داد.به گزارش ایرنا ،محمدمهدی
اسماعیلی در این بــاره گفت« :طبق هماهنگی
وزارتفرهنگوارشاداسالمیووزارتبهداشت،
درم ــان و آم ــوزش پزشکی ،سامانه نوبتدهی
واکسیناسیون برای هنرمندان باالی ۴۰سالی
که کد ملی آنها از سوی صندوق اعتباری هنر به
مرکز فناوری اطالعات وزارت بهداشت ارسال
شدهاست،بازشد».اسماعیلیخاطرنشانکرد«:بر
اساس اطالعیه وزارت بهداشت ،از هماکنون این
هنرمندانمیتوانندبامراجعهبهسامانهsalamat.
 gov.irثبتنامومحلوزمانتزریقواکسنکرونارا
انتخاب کنند و امیدواریم به مرور ،تمام هنرمندان
واکسینهشوند».وزیرفرهنگوارشاداسالمیادامه
داد« :ثبتنام و اخذ نوبت از این سامانه ضروری
استوافرادنبایدبدونثبتنامبهپایگاههایتزریق
واکسنمراجعهکنند».

