
گروه سینما و تلویزیون - سریال ماورایی »دعوت نحس« به کارگردانی علیرضا 
افخمی در جنگل های شمال کشور جلوی دوربین رفت.

تصویربرداری سریال »دعوت نحس« که به کارگردانی علیرضا افخمی، تهیه کنندگی 
محمودرضا تخشید و به سفارش مرکز سیمافیلم ساخته می شود، در جنگل های شمال 

کشور آغاز شد.
پس از اتمام ضبط بخش هایی از مجموعه که در شمال تصویربرداری خواهد شد، 

گروه برای ادامه کار به تهران بازخواهند گشت.
در این ســریال بازیگرانی چون آرش مجیدی، میالد میرزایی، رضا توکلی، افسانه 
چهره آزاد و  علی دهکردی حضور دارند؛ در روز های آتی بازیگران دیگری نیز به گروه 

خواهند پیوست.
علیرضا افخمی که با ساخت سریال های »او یک فرشته بود« و »پنجمین خورشید« 
در حوزه سریال های ماورایی موفق عمل کرده و توانایی خود را در این بخش به نمایش 
گذاشــته است، در سریال »دعوت نحس« عالوه بر کارگردانی، نگارش مجموعه را نیز 

بر عهده داشته است.
»دعوت نحس« به سفارش گروه فیلم و سریال مرکز سیمافیلم تهیه و تولید می شود.

عواملی که با این سریال همکاری دارند، عبارتند از:
تصویربردار: علیرضا رنجبران، طراح چهره پردازی: مجید اسکندری، طراح صحنه: 
محسن شریفی، طراح لباس: مژگان عیوضی، صدابردار: فرشید احمدی، تدوین: افسانه 
افخمــی، مدیــر تولید: فرهاد کی نژاد، جلوه های ویــژه و اصالح رنگ: امیر ولی خانی، 
طراح بدلکاری: کیوان رضایی، عکاس و پشــت صحنه: پریسا افخمی، مدیر تدارکات: 
اکبر مهری گله دار، دستیار اول کارگردان: اکبر نصیری جوزانی، برنامه ریز: مهدی آقایی، 

جانشین تولید: رضا زنجانیان وفا، منشی صحنه: آرزو نیکپور.

بازگشت علیرضا افخمی به تلویزیون با یک سریال ماورایی؛

»دعوت نحس« کلید خورد

سینما و تلویزیون 8
گروه ســینما و تلویزیون- لیست حاضر 
یک انتخاب از میان تعداد زیادی نقش هاست که 
می توانند آنها را هم در دســته بندی قرار گیرند. 
شــخصیت ها فقط از میان فیلم های ســینمایی 
انتخاب شــده اند و قطعا سریال های تلویزیونی 
زیادی هم هستند که دارای نقش های منحصربفرد 

با بازی هایی یگانه اند. 
سوســن تســلیمي در نقش "نایي 
جــان"/ باشــو غریبــه کوچک)بهــرام 

بیضایي(/ 1364
داســتان باشــو از این قرار اســت که پسر 
کوچکي که در حمله اي در حین جنگ خانه اش 
در جنوب کشــور ویران شــده و خانواده اش را 
از دســت داده سوار بر کامیوني مي شود، خوابش 
مي برد و وقتي بیدار مي شود مي بیند که در شمال 
کشور است. او در این دیار با زني برخورد مي کند 
که در غیاب همســرش به همــراه دو فرزندش 
زندگــي مي کند. نقش ایــن زن که نامش "نایي 
جان" اســت را سوسن تسلیمي با همان لهجه ي 

گیلکي خود بازي مي کند.
تســلیمي با داشتن تسلطي کامل بر تکنیک 
بازیگري و درآمیختن خود با فرم هر نقش و کاًل 
اســتفاده از جاذبه هاي بازیگريـ  همانند صداي 
رساـ  توانست بازي هایي درخشان را از خود در 
تاریخ سینماي ایران ثبت کند. او در این فیلم چنان 
ماهرانه ایفاي نقش مي کند که به گونه اي همه آن 
فیلــم را به خاطر نقــش او به خوبي به یاد دارند. 
نایي جان و پسرک زبان هم را نمي فهمند، اما چنان 
ارتباط عمیقي بین آن ها پدید مي آید که مي تواند 

یکي از جلوه هاي زیباي روابط انساني باشد.
یکي از نقاط قوت فیلم باشو غریبه کوچک 
عــالوه بر ارزش هــاي دیگر آن بازي سوســن 
تسلیمي است که به زیبایي رفتار یک زن روستایي 
را نشان مي دهد. او لهجه شمالي را بسیار روان و 
درخشان ادا مي کند. بازي چشم و اعضا صورت 
متناسب با حرکات بدن یکي از ویژگي هاي بارز 
تســلیمي در این فیلم است. تسلیمي شخصیت 
یک زن روستایي گیلکي را در به یادماندني ترین 

نقش سینمایي در کارنامه اش به ثبت مي رساند.
رقیه چهــره آزاد درنقــش "مادر"/ 

مادر)علي حاتمي(/ 1368
علي حاتمي را بــه عنوان ایراني ترین فیلم 
ساز کشورمان مي شناسند. شخصیت »مادر« این 
فیلم هم مانند بسیاري دیگر از کاراکترهایي که او 
خلق کــرده، ایراني ترین نمونه از جنس خودش 
است. مادر سالخورده اي که در واپسین روزهاي 
زندگــي، با آرامــش مثال زدني بــه دنبال جمع 
کردن فرزندانش اســت تا یک بــار دیگر کانون 
خانواده اش را گرم کند؛ دقیقاً همان نقش ســنتي 
مــادران ایراني. چهره آزاد با این فیلم، به نماد مادر 
ایراني در سینماي ایران تبدیل شد. فیلم »مادر« 
مهم ترین نقش زنده یاد رقیه چهره آزاد اســت و 
یک ســیمرغ بلورین را در 81 سالگي براي او به 

ارمغان آورد.
او مســن ترین بازیگري اســت که برنده 
این جایزه شــده  اســت. هنگام درگذشت رقیه 
چهره آزاد؛ روزنامه ها، نقل قولي از نقش غالمرضا 
)اکبــر عبدي( را در فیلم، در تیتر خود نوشــتند: 

»مادر مرد، از بس که جان ندارد.«
دیالوگ هاي او در فیلم بســیار ماندگار شد 

و در تاریخ سینماي ایران نقش مادرانه او در فیلم 
مادر حک شد. مادر: »یه بشقاب بکش بذار کنار 
مادر، غالمرضا نصف شــب گشنش میشه. تنگم 
آب کن واســه جالل الدین، براي محمد ابراهیم 
زیر ســیگاري بذار، مراقب بــاش ماه منیر حکما 
قرصشــو بخوره. بي خوابي نزنه به سرش. ببین 
داداشــتون هم چي مي خواد مهیا کنین، سرشب 
بخوابین بچه ها که بتونین صبح زود پاشین، فردا 

خیلي کار دارین.«
فریمــاه فرجامي در نقــش "آفاق"/ 

نرگس )رخشان بني اعتماد(/ 1370
آفــاق با جواني به نام عادل زندگي مي کند. 
آفاق از کودکي، عادل را بزرگ کرده و بعد به ناچار 
بــه عقد او درآمده اســت. آن دو از طریق دزدي 
گذران مي کنند. عادل با دختر جواني که خانواده 
فقیري دارد، آشنا مي شود و به او دل مي بندد. آفاق 
براي آن که امکان ازدواج آن دو را فراهم کند، خود 

را مادر عادل معرفي مي کند و ...
نرگــس یک بازي حیــرت انگیز از فریما 
فرجامــي به نقش آفــاق را دارد که به خاطر این 
بازي و حال و فضاي فیلم هم که شده، فرجامي ا 
یکي از بهترین نقش آفرینان سینماي ایران مي کند. 
آفاق زني اســت مملو از انواع تضادها، هم عاشق 
اســت و هم از عشقش متنفر. او با وجود سخت 
جاني که زندگي بر او تحمیل کرده اســت بسیار 
شــکننده و ظریف است و تمام این تضادهاست 

که شخصیت آفاق را یگانه مي سازد.
»نرگس« محصول ســال1370 اســت 
و فریمــاه فرجامــي آثار دیگري چــون »تیغ و 
ابریشم«، »اجاره نشین ها«، »سرب«، »مادر«، 
»پرده آخر« و ... را در کارنامه هنري اش دارد ولي 

نرگس چیز دیگري است.
لیــال حاتمي در نقش "لیــال" / لیال 

)داریوش مهرجویي(/ 1375
داســتان فیلم در مورد لیال و رضا است که 
در یک مراســم شله زرد پزان همدیگر را مي بینند 
و چندي بعد با هم ازدواج مي کنند. آن دو، بعد از 
مدتي زندگي متوجه مي شــوند که لیال نمي تواند 
فرزندي به دنیا بیاورد. هرچند این امر براي رضا 
اهمیتي ندارد اما لیال در اثر فشــارهاي وارد شده 
براي رضا به دنبال همســر دومي است تا بتواند 

بچه دار شود.
»لیال« اولین فیلمي اســت که لیالحاتمي 
در آن مقابــل دوربین داریــوش مهرجویي قرار 
گرفته اســت و این همکاري ســال ها بعد با فیلم 
نارنجي پوش تکرار شــد.مهرجویي در این فیلم 
سرتاســر لیالیي را نشــان مي دهد کــه در عین 
آرامش و قدرت، دروني مشــوش و نگران دارد. 
شــاید هیچ کس بهتر از لیال حاتمي نمي توانست 
این دوگانگي – ســردي و بي تفاوتي در مقابل به 
هم ریختگي دروني- را به تماشاگر نشان دهد. لیال 
از طــرف دیگر تلنگري اجتماعي هم به مفهومي 
پرچالش در دهه هفتاد - عدم  توانایي زوجین در 

فرزندآوري- بود.
هدیه تهراني در نقش "سیما ریاحي"/ 

شوکران )بهروز افخمي(/ 1377
شــوکران فیلمي بود که هدیــه تهراني در 
نقش سیما ریاحي در آن به ایفاي نقش پرداخت. 
محمــود بصیرت )فریبرز عــرب نیا(، مدیر یک 
کارخانه ي بزرگ، زندگي خوبي را با همســر و 

دو بچه اش مي گذراند. اما وقتي به علت بستري 
شدِن رئیسش در بیمارستان، با سیما ریاحي)هدیه 
تهراني(، یکي از پرســتاران آنجا آشــنا مي شود، 

زندگي اش تغییر مي کند …
ســیما نمونه بارزي از یک شــخصیت دو 
وجهي است. چهره سرد و لحن صدا و نحوه راه 
رفتن تهراني در فیلم باعث مي شــود این دو وجه 
شخصیت بخوبي از آب دربیاید. سیما ریاحي در 
»شوکران« از معدود ضدقهرمان هاي زِن سینماي 
ایران است، تصویري از جامعه ي زناِن هوشمندي 
که در برهه اي، مصمم شدن براي رسیدن به هدف، 
کوتاه ترین راه ممکن را انتخاب کنند. اما عاقبتي 
تلخ سرنوشــت آنهــا را رقم زد. ســیما ریاحي 
شمایلي ملموس از بخشي از زنان و دختران دهه 

هفتاد و هشتاد کشور است.
مژده شمســایي در نقــش "گلرخ 
کمالي"/ ســگ کشــي )بهرام بیضایي(/ 

1379
فیلم سگ کشــي که در مورد زني در تالطم 
بي رحم زندگي است که براي نجات همسرش از 
بار گرفتاري ها و مشــکالت، سختي ها را تحمل 
مي کند تا شــاید خود را در معضالت پیش آمده 
همســرش شــریک بداند، غافل از اینکه خود 

بازیچه  همسرش شده است.
قهرمــان فیلم گلرخ کمالــي، با بازي مژده 
شمسایي اســت. زني مســتقل و روشنفکر که 
تصمیم مي گیرد براي نجات شوهرش از حبس، 
چک هــاي او را از بیــن طلبکارانش جمع کند. 
فیلم سگ کشــي نشــان دادن کشمکش گلرخ با 
فریبکاري، مردســاالري، قدرت و پول اســت. 
گلرخ کمالي از معدود زناني در ســینماي ایران 
اســت که از فضاي روشنفکري خارج و به دنیاي 
واقعــي ایران- آن طور که بیضایي تصویر کرده- 

وارد مي شود.
ترانه علیدوستي در نقش "ترانه"/ 
مــن، ترانه پانزده  ســال دارم )رســول 

صدرعاملي(/ 1380
در تاریخ سینماي ایران شخصیت نوجوان 
ماندگار ویژه اي پیدا نمي شود و شاید بتوان گفت 
مهم ترین کاراکتر نوجوان، همین »ترانه« است. 
داســتان این فیلم درباره ترانه دختر یک زنداني 
اســت که با وجود سن کم، در یک مغازه عکاسي 
کار مــي کند، مدرســه مــي رود و از والدینش 
نگهداري  مي کند، او دختري شاد، حاضر جواب 
و عاقــل، خود ســاخته و متکي به نفس بار آمده 
اســت. بر اثر دشــواري هاي خانوادگي خود با 
پســر ثروتمندي آشنا و با وجود مخالفت ها، با او 
محرم مي شود. زماني که پسر ترانه را رها مي کند، 

بحران، فرزندي هست که در شکم دارد.
این فیلم در انتقاد به ازدواج در سنین پایین 
اســت و نگاه خانواده ها به دغدغه هاي جوانان و 
روابط دختر و پسر را به چالش مي کشد. ترانه تنها 
و از هم پاشــیده، با فرزندي در شکم، بي پناه، در 
آستانه انتخاب بزرگي هست. یا به جبر رسم باید 
جنین را از بین ببرد یا نگه دارد و با رسم بجنگد. 
نوع بازي ترانه علیدوســتي در این فیلم، کیفیت 
بازیگري زنان در سینماي ایران را تغییر داد. ترانه 
تنها و از هم پاشــیده، با فرزندي در شکم، بي پناه، 
در آســتانه انتخاب بزرگي است. یا به جبِر عرف 
بایــد جنین را از بین ببرد یــا نگه دارد و با عرف 

بجنگد. ترانه در فیلم دایما درحال ستیز با خود و 
دنیایش است.تالش هاي این کاراکتر براي اثبات 
پاکي و هویــت فرزندش و از همه مهم تر مقابله 
سرســختانه او در برابر موج سنگین تهمت ها یا 
قضاوت هاي اشــتباه، این شخصیت را جذاب و 

ماندگار کرده است.
گالب آدینــه در نقش "عفت خانم"/ 

مهمان مامان )داریوش مهرجویی(/ 1382
مهمان مامان روایتی از یک مهمان ســرزده 
اســت که با وجود فراهم نبودن شرایط پذیرایی 
از مهمان و بد بــودن اوضاع مالی خانواده تب و 
تابــی در خانه به راه می افتد و در نهایت با کمک 
همســایه ها آبروی خانواده در پذیرایی از مهمان 

سرزده حفظ می شود.
گالب آدینه که پس از سالها دوري از سینما 
با بازي در نقش نخست این فیلم دوباره به عرصه 
بازیگري در فیلم بازگشته بود، بدون شک بهترین 
انتخاب براي ایفاي نقش مادري مظلوم، پر جنب 
و جوش، کم توقع، مهربان و خســته از زمانه بود. 
او بــا بازي بســیار روان و درخور توجهي که از 
خود ایفا کند، بدون اینکه دســت به اغراق هاي 
آزار دهنده بزند، با کمترین حرکات و اســتفاده 
مناسب از میمیک، بیان و بدن خود به خوبي حس 
همذات پنداري بیننده را بر انگیخت و مخاطب را 
در نزدیکي هر چه بیشتر به فیلم کمک کرد. در این 
بین شخصیت و نوع بازي او یکي از نقش هاي به 
یاد ماندني سینما و شاید بهترین نقش این بازیگر 

را به وجود آورد.
گالب آدینــه در هر فیلمی که بازی کرد به 
چشــم آمد و ماندنی شد، در یک جمع بندی باید 
به بازی های شاهکار ایشان در »مهمانی مامان« 
آقای مهرجویی یا »زیرپوســت شــهر« خانم 
بنی اعتماد اشــاره کرد و یــا نقش کوتاهی که در 

»روسری آبی« داشتند.
فاطمــه معتمدآریــا در نقش "ننه 
گیالنــه"/ گیالنه )رخشــان بني اعتماد، 

محسن عبدالوهاب(/1383
گیالنه نگاهي به اوایل جنگ و اعزام نیروهاي 
جــوان به جبهه دارد. ننه گیالنه به همراه پســر و 
دختر جوانش در کوران جنگ و در بمباران هاي 
تهران، زندگي دشواري را مي گذرانند. پسر گیالنه 
با بازي بهرام رادان، زخم خورده از جنگ، جسمي 
ناتوان دارد و فاطمه معتمدآریا در نقش گیالنه در 
پي سرپا نگه داشتن زندگي با زمانه درگیر است. 
نوع بازي معتمدآریا در این فیلم اگرچه منتقداني 
هــم دارد کــه آن را بیش از حــد برونگرایانه و 
اغراق آمیز مي دانند، اما چنان است که گیالنه را به 
زني ماندگار در سینماي ایران تبدیل کرده است.

تفاوت گیالنه با دیگر شخصیت هاي زنانه 
سینماي ایران این است که او هم اگرچه در تالش 
براي زندگي و جدال با مشــکالت اســت، اما بر 
خالف دیگران، رویکردي سلبي به اطراف ندارد. 
گیالنه تالش مي کند کــه خانه، زندگي و فرزند 
خــود را نگه دارد بدون آن کــه رفتارش حاوي 
مفاهیم گل درشت اجتماعي یا طبقاتي باشد. چنین 
رفتاري از او شــخصیتي ساخته که فراتر از طبقه 
متوسط شهري، نماینده طبقات دیگر اجتماعي هم 
باشد و براي نخستین بار سیماي زني را به تصویر 
مي کشــد که جواني را گذرانده و تا رســیدن به 
مرگ، که دور هم نیست، هنوز دل به زندگي دارد.

در سینمای ایران نقش ها و شخصیت های خاص، جذاب، چند وجهی و به یاد ماندنی کم نیست و قطعا انتخاب برای ارائه لیستی با محدودیت 
تعداد مشکل های زیادی بر سر راه انتخاب کننده قرار خواهد گرفت.

  مروری بر نقش آفرینی های 
ماندگار زنان سینمای ایران  

گروه ســینما و تلویزیون- فیلم »مورس« 
بــه کارگردانی رونــاک جعفــری و تهیه کنندگی 
محمدیوســفی و امیرحســین عنایتــی در آخرین 

مراحل فنی قرار دارد.
با پایان تدوین فیلم کوتاه »مورس« توســط 
پویان شــعله ور، صداگذاری ایــن فیلم هم اکنون 
توسط علیرضا علویان در حال انجام است. همچنین 
موســیقی فیلم توســط پیام آزادی در حال ساخت 

است.
هــادی حجازی فر، هومن رهنمون، ســامان 
صفاری، ســلمان فرخنده، امیر شاهوردی، پروین 
بغــدادی و صحرا اســداللهی بازیگران "مورس" 

هستند.
 در خالصه داســتان این فیلم آمده: همیشــه اگه یه ســوال بی جواب بود که دوســت داشــتی از کســی که مرده بپرســی 

چی بوده؟
از عوامل اصلی این پروژه می توان به:نویسنده و کارگردان: روناک  جعفری، مجری طرح: امیرحسین عنایتی، تهیه کنندگان: محمد 
یوســفی و امیرحســین عنایتی، محصول انجمن سینمای جوانان ایران، سرمایه گذاران: سعید ساسانی و امیرحسن حاجیلو، جانشین 
تهیه کننده: ایمان الیاســی، مدیرفیلمبرداری: مسعود سالمی، تدوین: پویان شــعله ور، صداگذار: علیرضا علویان، مدیر صدابرداری: 
امیر شــاهوردی، طراح چهره پردازی: عباس عباســی، آهنگســاز: پیام آزادی، طراح  صحنه: ریحانه اســماعیلیان، طراح لباس: مینا 
ســلیمی، طــراح جلوه های ویژه ی میدانــی: آرش آقابیگ، مدیر تولید: جواد راهزانی، دســتیار اول کارگــردان و برنامه ریز: مهدی 
ســهرابی، منشی صحنه: ســارا عبداللهی، دستیار دوم کارگردان: شــرزین حاجیلو، مجریان گریم: مسعود ترغبی، سولماز اقاجانی، 
اســتدی کم: شاهین شیرزادی، دســتیار اول فیلمبرداری: امید رخ افروز، نورپرداز: حامد اوتادی، تراولینگ: فرانک کیان، دستیار نور: 
احمد قلخانی، مدیر فنی دوربین: علیرضا کلیای، ســینه موبیل: محســن باغبانی، دســتیار لباس : کیمیا عصاره، دســتیار صحنه: رضا 
محمدپور، دســتیاران صحنه: ســعید ساسانی، جواد افشاری، دستیار صدا: محمد توریوریان، دســتیار جلوه های ویژه میدانی: امین 
 فشــمی، عکاس: زهره علیزاده، صالح بهمن آبادی، مدیر تدارکات: امیرحســین کلهر و مشــاور رسانه ای: مهدی سلیمانی برچلویی 

اشاره کرد.

گروه ســینما و تلویزیون- فریبا متخصص 
به مجموعه تلویزیونی »افــرا« به کارگردانی بهرنگ 

توفیقی پیوست.
بــازی فریبا متخصــص در ســریال »افرا« به 
کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی مشــترک 
مجید موالیی و محمدکامبیــز دارابی به تازگی آغاز 
شــده و این بازیگر در لوکیشــن های شمال کشور 

جلوی دوربین رفته است.
 متخصص در این سریال نقش اعظم، مادر پیمان 

با بازی محمد صادقی را دارد.
تصویربــرداری ســریال درام اجتماعــی و 
خانوادگی »افرا« همچنان در شمال کشور و لوکیشن 
هایی چون شهرهای لنگرود، رشت، کیاشهر، زیبا کنار، 

لشت نشا، پارک جنگلی بوجاق و... ادامه دارد.
پیش از این حضور پژمان بازغی نیز در این سریال قطعی شده بود. ضمن اینکه بازی مهدی سلطانی، مینا وحید، علیرضا آرا، محمد 
صادقی، ســارا باقری و روزبه حصاری از مدتی پیش آغاز شــده است. در آینده بازیگران شناخته شده دیگری به سریال خواهند پیوست. 

تدوین همزمان سریال نیز به زودی آغاز خواهد شد.
این مجموعه تلویزیونی که قصه آن در فضای معاصر می گذرد، محصول گروه فیلم و ســریال شــبکه اول سیماست و طراحان قصه 
ســریال پدرام پورامیری و حســین دوماری هستند. ســازندگان به جای خالصه داستان این متن را ارائه داده اند: »در پگاه مه آلود یک روز 
پاییزی، در زیر شــاخه های پرشــکوه افرا، فرزندی زاده می شــود؛ حاصِل وصلِت شومِ اخالق و منفعت. چشماِن پیِر افرا، یگانه شاهِد این 
راز در اعماق جنگل است. شاهدی که آموخت در نگاه عاشقانه به زندگی، فقط صاحب تنهایی خویشی. هیچکس نبودن، اولین و آخرین 

قانون کتاب عشق است ...«
دیگر عوامل اصلی سریال »افرا« عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مجید گل سفیدی، صدابردار: بابک نیازی، طراح صحنه: محمد صادقی، 
طراح گریم: زهره سیه پوش، طراح لباس: مهشید صادقی، مدیرتولید: رحیم بیابانی، دستیار یک کارگردان و مدیربرنامه ریزی: حبیب قلی 
زاده، منشی صحنه: تهمینه مرتضوی، عکاس: محمد دارایی، مدیر تدارکات: محمد عسگری، فیلمبردار: عطا قنبری، مشاور رسانه ای: هادی 

اعتمادی مجد، پشت صحنه: مهران بی پروا.

گروه ســینما و تلویزیون- پیش 
تولیــد فیلم ســینمایی »صلیــب« بــه 

کارگردانی علی براتی آغاز شد.
پیش تولید فیلم سینمایی »صلیب« 
به کارگردانی علی براتی که قرار اســت 
با ســرمایه گذاری یک کمپانی خارجی 

ساخته شود، آغاز شد.

ایــن فیلم ســینمایی کــه در ژانر 
جنایی-معمایی به مرحله تولید می رسد، 
هــم اکنــون در حال رایزنــی، مذاکره و 
انتخاب بازیگران و عوامل پشت دوربین 

است.
از آنجا که بخش زیادی از این فیلم 
در خارج از کشــور فیلمبرداری می شود، 

قرار است از عوامل و بازیگران خارجی و 
ایرانی در این پروژه استفاده شود. 

»صلیب« ســومین فیلم علی براتی 
پــس از »ماهــی و برکــه« و »قاموس« و 
اولین همــکاری این کارگــردان با یک 
کمپانی بزرگ خارجی به حساب می آید.
تهیه کنندگی بخش ایران »صلیب« 

را هادی انباردار برعهده دارد.
در خالصه داســتان این فیلم آمده 
است: »در ثروت و فرزندان آن ها شریک 
می شــوم، سیاســتمداری را می سازم که 
جهان را مدیریت کنــد. رییس جمهور، 
ســفیر یا رییس یک خیریه، شاید هم یک 

عالم دینی. چه بهتر که زن باشد…«

آماده شدن فیلم کوتاهی با بازی هادی حجازی فر

»صلیب« وارد پیش تولید شد؛

مذاکره با بازیگران ایرانی و خارجی

فریبا متخصص بازیگر سریال »افرا« شد
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گروه سینما و تلویزیون- بازیگر 
»صفر ۲1« گفت: ساخت آثار طنز در این 
موقعیت کرونایی الزم اســت، اما تعداد 

آن ها کم است.
آزیتا ترکاشــوند بازیگر ســریال 
»صفــر ۲1«، دربــاره همــکاری خود 
با عوامــل این مجموعه گفــت: کار با 
ســیامک انصــاری و جــواد رضویان 
برایــم لذت بخش بــود. عوامل »صفر 
۲1« از فضــای صمیمی و انرژی خوبی 
برخوردار بودند. این کار برای من تجربه 
بســیار خوبی را رقــم زد؛ کما اینکه دو 
کارگردان این مجموعه سال هاســت در 
عرصه طنز فعالیت می کنند و با نگاه، متد 

و ســبک خودشان کار را پیش می برند. 
باعــث افتخارم بــود کــه در کنار این 
بزرگواران قرار گرفتم. هر دو کارگردان 
بــا هم هماهنگ بودنــد و خیلی خوب 
می دانســتند چه توقعی از کار دارند که 
این از دوســتی قدیمی آن دو نشــأت 

می گیرد.
وی دربــاره احتمال حضور خود 
در فصــل دوم این ســریال مطرح کرد: 

حضورم در فصل دوم »صفر ۲1« قطعی 
نیست؛ چون به تصمیم نویسنده های این 
مجموعه بستگی دارد. ولی باعث افتخار 
و خوشحالی است که در فصل دوم این 

سریال هم حضور داشته باشم.
این بازیگر درباره نقش خود در این 
ســریال تلویزیونی اظهار کرد: من نقش 
»ســپیده« را در این سریال بازی کردم. 
این نقش را خیلی دوست داشتم؛ چون 

تاثیرگذار بود؛ زمان درســتی وارد قصه 
شد و درست هم از قصه خارج شد. البته 
می تواند دوباره به قصه بازگردد تا معلوم 
شود سپیده داستان، قرار بوده است چه 

چیزی را در قصه رقم بزند.
ترکاشــوند دربــاره چگونگــی 
دعوتــش به ایــن ســریال و بازخورد 
مخاطبــان گفت: به واســطه همکاری 
با اولین کار ســینمایی جــواد رضویان 

)زهرمار( برای حضور در سریال »صفر 
۲1« دعوت شدم. خدا را شکر بازخورد 
خوبــی هم از مخاطبــان گرفتم. در این 
شرایط ســخت کرونایی مردم در خانه 
هســتند و استرس ها، فشار ها و ترس ها 
بیشــتر از هر زمانی اســت. ســاخت 
اینگونه طنز ها نشــاط، شــادی و لبخند 
را به خانه های مــردم می آورد. به نظرم 
ســاخت آثار طنز در این موقعیت الزم 

است منتهی تعداد کار های ارائه شده کم 
اســت. ما به عنوان هنرمند وظیفه منتقل 
کردن امید و شــادی بــه مردم را داریم؛ 
در زمان حضور مردم در خانه تلویزیون 
ســرگرمی آن هاست و باید با یک برنامه 
ریزی درست بســته هنری کاملی ارائه 
شــود. او در پایان از فعالیت جدید خود 
خبر داد و گفــت: در حال حاضر برای 
حضور در یک سریال تلویزیونی قرارداد 
دارم. این سریال به کارگردانی سید ضیا 
حاتمی و تهیه کنندگی عطا پناهی است. 
همچنین چند وقتی است درگیر یک کار 
سینمایی هســتم که تالش گروه بر این 

است به جشنواره فجر برسد.

بازیگر »صفر ۲۱«:

سرگرمی مردم در روز های کرونایی تماشای فیلم و سریال است


