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خبر

چهره ها و خبر ها
جواد عزتی از  24اردیبهشت
با فیلم «خورشید» اثــر مجید
مجیدی ،روی پرده سینماهای
اسپانیا حضور خواهد داشت.
ای ــن فیلم هــمــزمــان بــا ن ــوروز
 1400در ایران اکران شد ،اما تعطیلی سینماها
به دلیل شیوع کرونا نمایش آن را متوقف کرد.

پاسخ مدیر اوج به روایت فتح
احسان محمدحسنی ،مسئول سازمان هنری -
رسانهای اوج در یادداشتی به بیانیه بنیاد روایت
فتح دربــاره مستند «آقامرتضی» پاسخ داد .در
بخشی از این یادداشت آمده است:
«مجموعهای که از آن به عنوان «آرشیو روایت
فتح» یاد میشود ،در سنوات ماضی و در برخی
دورههــــا م ــورد دســتــبــردهــای شخصی و سوء
استفادههای منفعتطلبانه و پنهانی قرار گرفته
است و یاللعجب که صدا از دیوار درآمد ،اما از هم
مدعیان جدید ،خبری نبود».
سنگران و
ِ
وی در بخشی دیگر ،اتهام خارج ساختن آرشیو
روایت فتح را اینگونه پاسخ داده است« :عقل
حال نابودی،
سلیم حکم میکرد این آثار که در ِ
فرسایش و بهرهبرداریهای شخصی قرار گرفته
بود و بیم آن میرفت در اثر آتشسوزی ،حوادث
غیرمترقبه در مرکز شهر یا هر بحران دیگری
مورد تهدید واقع شود ،در چند نقطه نگهداری
و بــازســازی شــود .در دورهای که ایــن حقیر به
پیشنهاد فرمانده محترم وقت سپاه پاسداران
و بــا حکم رئیس محترم وقــت ســازمــان بسیج
افزایی
مستضعفین ،با حفظ سمت مأمو ِر به هم
ِ
شبهادغام و نزدیک کردن دو مجموعه مهم هنری
و رسانهای سپاه و بسیج شدم ،سلسله اقدامات
و تصمیمات مطالعهشده و جامعی را در همه
سطوح و عرصهها برنامهریزی و پیگیری کردهام؛
از طرح توسعه شهرک سینمایی دفاع مقدس تا
طراحی ساخت پردیس بزرگ فرهنگی ،هنری
و سینمایی و نمایشی در میدان فردوسی تهران،
تا ساخت و بهر هبرداری از سالن تئاتر مقاومت
(تماشاخانه سرو) و همچنین باز کردن درهای
قفلشده آرشیو روایت فتح به روی پژوهشگران
و مستندسازان که منجر به جهش کمی و کیفی
تولید آثار با مضامین مقاومت شد و نیز بازتعریف
و احیای انتشارات روایــت فتح و ...ایــن تنها
بخشهای کوچکی از عم ِر کوتا ِه مسئولیت این
کمترین سرباز با همراهی و مساعدت یاران و هم
سنگرانم در آن مجموعه عزیز بوده است.
خداوندا مرا به خاطر بر زبان آوردن و شمردن این
ِ
اقدامات ناچیز که وظیفهام بوده ببخش
قلیل
عقلی برخی هم سنگرانم نبود ،الل
که اگر کم
ِ
میشدم و این چند جمله را هم پیش از محاسبه
یسوزاندم!»
در یو مالحساب ،نم 

مریم ضیغمی

نسرین نکیسا در رشته نمایش تحصیل کرده و با
تجربه است .در نخستین قدم هایش در «آژانس
شیشه ای» ابراهیم حاتمی کیا ایفای نقش کرد و
نقش «فاطمه» همسر «حاج کاظم» را بازی کرد.
سپس در سریال تاریخی «یوسف پیامبر(ع)»،
«داستان یک شهر»« ،کیمیا»« ،روزگار جوانی»،
«ممنوعه»«،گاندو»واکنون«احضار»بهنقشهای
متفاوتجانبخشید.بهبهانهبازیدرسریالماه
رمضانی«احضار»بهکارگردانیعلیرضا افخمی
گریزیبهکارنامهاینبازیگرزدیم.
▪با چه شناختی بازی در سریال ماه رمضانی
«احضار»راپذیرفتید؟

در سریال «پرستاران» افتخار همکاری با آقای
(علیرضا )افخمی را داشتم و قبل از این سریال
هم او را از طریق آثــارش و به عنوان ناظر کیفی
سریال ها می شناختم .در سریال «پرستاران» با
حساسیتهایمنحصربهفردآقایافخمیآشنا
شدم،شیوهکاریاشباهمهکارگردانهاییکهبا
آنهاکارکردم،خیلیمتفاوتبود،سختگیری
ها،وسواسهاوحساسیتهایشباوجوداینکه
نویسندههمبود،خیلیمشهودبود.
▪بازتابهاچگونهاست؟

جای خوشبختی است که واکنش های مثبت و
منفی دریافت می کنیم .حال و هوای کار آقای
افخمی نوتر است ،مخاطبان چند سالی در این
ژانر اثری ندیده بودند .آقای افخمی بر این مقوله
اشراف دارد .یک گالیه از مخاطبان دارم؛ کاری
که هنوز پخش آن آغاز نشده ،صرف ًا با دیدن یک
تیزرنمیتواندربارهاثرقضاوتکرد.برایسریال
«ممنوعه» چنین قضاوتی از ســوی مخاطبان
صورتگرفت.تنهاسهقسمتآندرشبکهنمایش
خانگیپخششدهبودکهانتقادهایخیلیبدی
بهسریالشدتاجاییکهپخشآنمتوقفشد،به
نظرم عادت غلط و اشتباهی است «قصاص قبل
ازجنایتکردن».
▪در نقش «معصومه» ،مادر «مائده» با وجود
حساسیت هــای آقــای افخمی چگونه بــازی
کردید؟

نقشمادریراکهبازیمیکنم،خیلیدرکارنامه
امتکرارشدهاست«.معصومه»هممادریاستکه

مــریــم امیرجاللی امــشــب در
چهارمین قسمت برنامه «شب
آهنگی» به عنوان مهمان حضور
دارد .ایــن برنامه در پلتفرم
فیلمنت منتشر میشود و حمید
گودرزی ،مسعود صادقلو خواننده پاپ و محمد
معتمدی مهمانان آن بودهاند.
دختری امروزی و عصیان گر دارد ،جهان بینی
نسل امروز با دیروز بسیار متفاوت است .ازدواج
دوم «معصومه» و از جهاتی خودش را به روز کرده
است.کلیشهنشدننقشبهفیلمنامهبرمیگردد
ودرنهایتنظرقطعیراکارگرداناعالممیکند
که کاراکتر «معصومه» در فیلم نامه چگونه خلق
شود .بخش دیگر هم به طراحی صحنه و لباس
و مکان زندگی ،مــراودات و معاشرت های این
خانوادهبرمیگردد.
▪در مقطعی که کم سن و ســال بــودیــد ،در
«آژانــس شیشه ای» مقابل دوربین حاتمی کیا
بازی کردید ،از تاثیر آن در کارنامه کاری تان
بگویید.

این توفیق نصیبم شد تا در «آژانس شیشه ای» با
ابراهیم حاتمی کیا همکاری کنم و خیلی برایم
سرنوشت ساز بود ،چون بعد از آن اتفاقات خوبی
برایمافتاد.البتهدرمقطعیبهدلیلتولدفرزندم
کم کار بودم و نقش های کوتاه را می پذیرفتم.
اینشانسبامنیاربودکهبایککاراکترماندگار
به نام «فاطمه» همسر «حاج کاظم» در یکی از
بهترین آثار حاتمی کیا باشم .آن روزها پیشنهاد
برای بازی در «آژانــس شیشه ای» برایم خیلی
مهیج بود .آقای آتیال پسیانی  -مسئول انتخاب
بازیگران فیلم  -با توجه به همکاری های قبلی
و شناختی که از من داشت ،با من تماس گرفت
و از من دعوت به کار کرد .قبل از دعوت به بازی
دربارهفیلمنامه«آژانسشیشهای»شنیدهوجزو
آن دسته از آدم هایی بودم که دوست داشتم کار
ساخته شود و آن را در جشنواره ببینم ،ولی نمی
دانستم که همای سعادت می خواهد بر شانه ام
بنشیند .جلسه اول که آقای حاتمی کیا مرا دید،
چند عکس از من گرفته شد ،چند روز بعد برای
تستگریمرفتموخیلیخوشحالشدهبودم،بعد
فیلمهایمتعددیازمنگرفتند.قبلازاینفیلم

در سریال «آوای فاخته» در چند سکانس کوتاه
توفیقهمبازیشدنباپرویزپرستوییراداشتم.
من ،آقای پرستویی و بهروز شعیبی -در نقش
پسرمان-بهدفتررفتیمچونآقایحاتمیکیامی
خواستببیندکهآیاخانوادهحاجکاظمازهرنظر
باهمهماهنگهستندیاخیر؟ماباهمحرفمی
زدیموفیلممیگرفتند،یادماستآقایپرستویی
از من پرسید که تا حاال کار کرده ام؟ چون بازیگر
نقشمقابلخیلیبرایشاهمیتداشت،درواقع
مراگزینشمیکردویادشنبودکههمبازیاش
بودم ،بعدها که ضبط شده سریال «آوای فاخته»
رادیدهبودوبرایتستتصویربعدیرفتیم،آقای
پرستوییگفتکهبازیامرادیدهومراتاییدکردو
خیلیخوشحالشدمکهآقایپرستوییکهریشه
چندین ساله و محکمی در بازیگری دارد ،مرا
تایید می کند و در نهایت انتخاب شدم .جلسات
دورخوانی جزو اصول کاری حاتمی کیاست و
درطولفیلمبرداریتعاملخوبیباهمداشتیم.
▪دلیلحضورکمرنگتاندرسینماچیست؟

در مقطعی خیلی پیشنهاد بازی نداشتم ،شاید
کارهایی که داشتم ،نوعی سینمای معناگرا بود
کهدراینژانرخیلیمحدودکارتولیدمیشدواگر
منمثلخیلیازهمکاراندیگرازطریقسینمای
تجاریظاهرشدهبودمقاعدت ًاتقدیروحضورمدر
سینماخیلیمتفاوتترمیشد.
▪شانس این را داشتید که با کارگردان های
بزرگیدرآثارماندگاریبازیکنیدکهیکیازآن
ها سریال «یوسف پیامبر(ع)» بود ،بازی در این
اثرتاریخیچهسختیهاییبرایتانداشت؟

اینسریالیکیازافتخاراتماستوخداراشاکرم
که در اثری ماندگار بازی کردم .ابتدا برای بازی
در نقش مــادر حضرت یوسف(ع) دعــوت شدم
ولیچونجوانبودم،براینقشخواهرحضرت

یوسف(ع)انتخابشدم.برایمکارپرخیروبرکتی
بودوبهواسطهخیراتوبرکاتاینسریالتوانستم
صاحب خانه شوم .به یاد دارم در زمان بستری
بودنمرحومفرجا...سلحشوربهعیادتشرفتمو
مشغولنگارشفیلمنامهحضرتموسی(ع)بود،
بهمنگفتکهدلممیخواهدتوفیقنصیبمشود
و بتوانم سریال را بسازم و تو نقش خواهر حضرت
موسی(ع) را بازی کنی .کلی خندیدیم و گفتم
گویی این مهر بر پیشانی من زده شده که نقش
خواهرهمهپیامبرانرابازیکنم.
▪«روزگارجوانی»برایخیلیازبینندگانحس
نوستالژی دارد .برای فصل دوم آن که در حال
ساختاست،دعوتبهکارشدهاید؟

بعد از این سریال «داستان یک شهر» را با اصغر
فرهادیکارکردمکهجزوسریالهایپرمخاطب
بود.برایبازیدر«روزگارجوانی»صحبتکردیم
کهچونکار اپیزودیکاستومن مشغولبازیدر
«گاندو» و «احضار» هستم و مقابل دوربین حسن
فتحیدر«جیران»همخواهمرفت،سعیمیکنم
در«روزگارجوانی»نیزبازیکنم.

▪در پایان درباره نقش تان در سریال «جیران»
بگویید.

نباید درباره فیلم نامه توضیح دهم اما «جیران»
هم یک عاشقانه است که در بستر تاریخ زندگی
ناصرالدین شاه اتفاق می افتد و من نقش مادر
«جیران» پریناز ایزدیار را بــازی می کنم .این
موهبت نصیبم شده که در تمام آثار دراماتیک
نقش مــادر را بــازی کنم ،زمانی نقش خواهر
پیامبرانوزمانیهمنقشمادرقهرمانهارادارم!

علی مالقلیپور در اعتراض
بــه وضعیت ســریــال «کتونی
زرنــگــی» یــادداشــتــی منتشر
کــــرده و خــطــاب بــه مــدیــران
صداوسیما نوشته است تکلیف
پخش سریال را روشن کنند .او همچنین نوشته
است تا پایان ماه رمضان برای این اتفاق صبر
میکند.
مــحــمــدرضــا غــفــاری دربــــاره
انتخاب شــدنــش ب ــرای نقش
«آریا» در سریال «ملکه گدایان»
گفته است که در مصاحبهای
گفته بوده اگر بازیگر نمیشده
خواننده بــوده و نویسنده و دستیار کارگردان
سریال تصور کرده که او گفته خواننده است.
علیرضا استادی در گفتوگو
با میزان توضیح داده برخالف
اخبار منتشر شــده ،ابتالی او
به کــوویــد ،19-فیلم بــرداری
پروژهای را متوقف نکرده و خبر
توقف ساخت «نعره سکوت» شیطنت تبلیغاتی
برای دیده شدن فیلم بوده است.
ســانــاز ســمــاواتــی در ســریــال
تلویزیونی «چــســب زخ ــم» به
کارگردانی حامد تهرانی علوی
ایفای نقش میکند .سیاوش
مفیدی ،شهرزاد عبدالمجید،
مینا نوروزی و سوسن پرور از دیگر بازیگران این
مجموعه  15قسمتی هستند.

