
گروه ســینما و تلویزیون-تلویزیون 
به مناســبت ماه رمضان ۱۴۰۰، ساخت چند 
سریال مناسبتی ویژه این زمان را تدارک دیده 
و قرار اســت از ابتدای مــاه مبارک رمضان 

سریال های زیر روی آنتن بروند:
»احضار«/ شبکه یک

ســریال جدید مرکز سیمافیلم با عنوان 
»احضار« بــه کارگردانــی علیرضا افخمی 
و تهیه کنندگــی محمودرضا تخشــید برای 
پخــش در ایام ماه مبارک رمضان از شــبکه 
یک سیما آماده می شود. با انجام ۸۰ درصد از 
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی »احضار«، 
مراحل فنی همزمان در حال انجام اســت تا 
مجموعــه برای پخش در ماه مبارک رمضان 

از شبکه یک سیما آماده شود.
با پایــان تصویربــرداری بخش های 
شمال ســریال، گروه فیلمبرداری هم اکنون 
در تهران مشــغول ادامه کار هستند. در این 
مجموعه آرش مجیدی، رضا توکلی، نسرین 
نکیســا، مرتضی کاظمــی، آدرینا صادقی، 
مینو آذرمگین، نازنین هاشمی، دینا هاشمی 
و میــاد میرزایی بازی مــی کنند و به گروه 
بازیگران افســانه چهره آزاد، علی دهکردی، 
خیام وقار کاشانی، درسا بختیار، غزال نظر و 

صالح میرزاآقایی نیز اضافه شده اند.
در خالصه داستان این مجموعه آمده 

است:
مائــده و زهره دختر عمه و دختر دایی 
یکدیگر هســتند. آن ها همراه بــا دو تن از 
دوســتان خود، سوســن و شکیبا، برای یک 

سفر تفریحی عازم شمال شده اند. گرچه هر 
چهار نفر ظاهراً از دوستان صمیمی یکدیگر 
هســتند، امــا یکی از آن ها نســبت به مائده 
حســادت می ورزد و دل خوشی از او ندارد. 
این سفر بهانه ای می شود تا کینه ورزی های او 
برما گردد. با پیوســتن محسن -خواستگار 
قبلی مائده - بــه این جمع حوادثی رقم می 
خورد که زندگی و سرنوشــت مائده و زهره 
را دگرگون می نماید. علیرضا افخمی پیش تر 
مجموعه هــای تلویزیونــی پرمخاطب تب 
سرد، او یک فرشته بود، پنجمین خورشید و 

پنج کیلومتر تا بهشت را ساخته است.
»بچه مهندس ۴«/ شبکه دو

ســریال »بچه مهندس ۴« به کارگردانی 
احمد کاوری و تهیه کنندگی ســعید سعدی، 
برای پخش از شــبکه دو در ماه رمضان آماده 
شده اســت. ثریا قاســمی، فرهاد قائمیان، 
محمدرضــا رهبری، مهشــید جــوادی، 
عبدالرضــا اکبری، ســهند جاهدی، عباس 
جمشــیدی فر، ســیاوش چراغی پور، شیوا 
خســرومهر، عــزت اهلل مهرآوران، شــهین 
تسلیمی، محمدرضا هدایتی و امید روحانی 

بازیگران آن هستند.
دیگر عوامل »بچه مهندس ۴« عبارتند 

از:
نویسنده: حسن وارسته، مشاور و ناظر 
کیفی: سید علی حمیدی، مدیر تصویربرداری: 
علیرضــا رجایی مقــدم، سرپرســت گروه 
کارگردانی و برنامه ریزی: ســعید نقدزاده، 
طراح صحنه و لبــاس: امیر ملک پور، طراح 

گریم: سیدجال موسوی، مدیر صدابرداری: 
محمد شــیوندی، تدوین: مهدی ســعدی، 
آهنگساز: مســعود سخاوت دوست، مدیر 
تولید: جواد ســلیمانی، مدیــر برنامه ریزی: 
محمدجــواد ســعدی، گــروه کارگردانی: 
فرزانه نصری، حســن ساالر، ایرج کریمی، 
منشــی صحنه: ماه گل کرامتــی، جلوه های 
ویژه رایانــه ای: فرید ناظرفصیحی، عکاس: 
امین مرادی راد، مشــاور هوا و فضا: علیرضا 
حاجی زاده، گروه تــدارکات: مراد خانه زاد، 
عبدالرضا بهرامی، کامبیز محمدی و مشاور 

رسانه ای: امین اعتمادی مجد.
»یاور«/ شبکه سه

ســریال »یاور« به کارگردانی ســعید 
ســلطانی و تهیه کنندگی آرمان زرین کوب 
برای شبکه سه ساخته می شود. مجموعه ۳۰ 
قسمتی »یاور« ملودرامی اجتماعی است که 

قسمت های معمایی و تِم جوانمردی دارد.
در کنــار داریوش ارجمنــد که نقش 
اصلی یعنی »یاور« را برعهده دارد، ارســان 
قاسمی، محمد حاتمی، زهرا سعیدی، شبنم 
فرشــادجو، امید علیمردانی، فقیهه سلطانی، 
مهوش افشارزاده، اسماعیل محرابی از جمله 
بازیگرانی اند که در این سریال حضور دارند.

رعد و برق/ شبکه پنج
بهروز افخمی پس از هفت سال دوری 
از تلویزیون، ســال گذشته مجموعه »رعد و 
برق« را در مناطق ســیل زده جلوی دوربین 
برد. رعد و برق به تهیه کنندگی داود هاشمی، 
قرار است گوشه ای از زحمات و تاشگران 

حادثه سیل و اتفاقاتی که افتاده را نشان دهد.
»رعد و برق« ســریال پُربازیگری است 
که تمام مناطق ســیل زده کشور در آن دیده 
می شود. شهرام قائدی، محمد فیلی، مرتضی 
کاظمی، مهدی زمین پرداز، محمد مختاری، 
شهین تسلیمی، مزدک رستمی، حسن اسدی، 
ویدا موسوی، سپیده موسوی، امیر موسوی، 
ابراهیم یوسفی، پوریا منجزی، مجید درستی 
و ابراهیــم امیرخانی بازیگرانی اند که در این 
سریال تلویزیونی به ایفای نقش می پردازند.

عواملی که در این ســریال همکاری 
دارند، عبارتند از:

کارگردان و نویســنده: بهروز افخمی، 
تهیــه کننــده: داود هاشــمی، کارگردان ۲: 
امیر شــیرمحمدی، مشــاور پروژه: ابراهیم 
امیرخانی، مدیر تصویربرداری: حســنعلی 
اسدی، مدیر صدابرداری: مرتضی اصانزاده، 
چهره پرداز: زهره ســیه پوش، مدیر تولید: 
علیرضا هاشــمیان، مدیر تــدارکات: احمد 
امیرانی. دســتیاران کارگردان: سیدمحمود 
جعفری، داود عصمتــی، علیرضا اوالدیان 
مدیر برنامــه ریزی: محمود جعفری صحنه 
و لباس: حســین قزل باش. منشــی صحنه: 
داود عصمتیعــکاس و تصویربردار پشــت 
صحنه:پوریــا منجــزی، طــراح بدلکاری: 
علیرضا فتحی، دســتیار تهیه کننــده: الهام 
رضایی، مشــاور فنی پروژه: رایان جعفری، 
جلوه های ویژه میدانی: حســین طا بیگی، 
امور مالی: میترا کرباسیان، زهره افشاری نیا، 

مدیر روابط عمومی:الهام رضایی.

»رویایسهراب«بهفستیوالفیلممسکومیرود

هومنبرقنوردمقابلدوربینجلیلسامانرفت

گروه ســینما و تلویزیون - برگزیدگان انجمن بازیگران آمریکا چهارم آوریل معرفی 
شدند که با تاریخ سازی محصوالت نتفلیکس در این رویداد همراه بود.

به گزارش خبرنگار حوزه ســینما  گروه فرهنگی باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از 
ورایتی، برندگان جوایز انجمن بازیگران فیلم ۲۰۲۱ در روز چهارم آوریل مشخص شدند و 
به دلیل شــرایط همه گیری بیماری کرونا، بیست و هفتمین دوره این رویداد با تفاوت هایی 
نســبت به سال های قبل برگزار شد. زمان برگزاری این مراسم بر خاف گذشته که با مدت 
زمان دو ساعت برپا می شد، امسال به یک ساعت کاهش پیدا کرد. تمامی برنامه نیز از جمله 
مونولوگ های اهداکنندگان جوایز و سخنرانی های برندگان از پیش ضبط شده بودند.»دادگاه 
شــیکاگو ۷«، »شــتز کریک« و »تاج« جوایز اصلی بازیگری را از این انجمن دریافت کردند. 
دادگاه »شیکاگو ۷« با وجود رقبایی مثل »۵ هم خون«، »میناری« و »یک شب در میامی« جایزه 
برجســته ترین اجرای بازیگران در یک فیلم سینمایی را دریافت کرد.چادویک بوزمن فقید 
هم برای فیلم سینمایی »ما رینی بلک باتم« جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را از دست 
رقبایی مثل ریز احمد، آنتونی هاپکینز، گری اولدمن و استیون یون ربود. جایزه بهترین بازیگر 
زن نقش اصلی هم به ویوال دیویس برای فیلم »ما رینی بلک باتم« رسید. او برای دریافت این 
جایزه با امی آدامز، ونسا کربی، فرانسیس مک دورمند و کری مولیگان رقابت داشت. جوایز 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد هم به یون بونگ جونگ برای فیلم »میناری« و دنیل کالویا 
برای »یهودا و مسیح سیاه پوست« رسید. بونگ جونگ به اولین بازیگر آسیایی تبدیل شد که 
این جایزه را دریافت می کند. دیگر بازیگران آسیایی نامزد شده در این رویداد، ریز احمد و 
استیون یون بودند. در بخش سریالی هم بهترین اجرای بازیگران در یک سریال به »تاج« رسید 
و سریال هایی مثل »بهتر است با ساول تماس بگیری« و »اوزارک« از این بخش دست خالی 
بیرون آمدند. جوایز بهترین بازیگر زن و مرد سریال درام هم به ترتیب به جولیان اندرسون 
برای »تاج« و جیسون بیتمن برای »اوزارک« رسید.در مجموع، آثار کمپانی نتفلیکس در بخش 

سینمایی و سریالی سهم زیادی در جوایز امسال انجمن بازیگران داشت.

گروه سینما و تلویزیون - مصطفی زمانی بازیگر فیلم سینمایی »بدون قرار قبلی« 
به کارگردانی بهروز شــعیبی شد. با شــروع سال جدید نقش آفرینی مصطفی زمانی در 
فیلم »بدون قرار قبلی« به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی محمود بابایی آغاز شده 
اســت.فیلمبرداری »بدون قرار قبلی« پس از چند روز تعطیات به مناسبت سال جدید، 
بار دیگر در شهر مشهد از سر گرفته شده و تا کنون ۳۰ درصد از فیلمبرداری آن به اتمام 
رسیده است.»بدون قرار قبلی« پنجمین فیلم سینمایی بهروز شعیبی است که فیلمنامه آن 
توسط فرهاد توحیدی و مهدی تراب بیگی با نگاه به یکی از داستان های مصطفی مستور 
نوشــته شده است.بر اســاس برنامه ریزی قبلی با شروع سال جدید ضبط سکانس های 
فیلم با بازی مصطفی زمانی آغاز شده است و حضور او تا پایان فیلم ادامه خواهد داشت.

برندگانانجمنبازیگرانآمریکادرسال
۲۰۲۱معرفیشدند

ازسرگیریفیلمبرداری»بدونقرارقبلی«
باحضورمصطفیزمانی

گروه سینما و تلویزیون- فیلم سینمایی 
»رویای سهراب« به کارگردانی علی قوی تن 
اردیبهشت ماه در فستیوال فیلم مسکو نمایش 

داده می شود.
علی قوی تن کارگردان فیلم ســینمایی 
»رویای ســهراب« از اکران این فیلم سینمایی 
در چهل و سومین فستیوال فیلم مسکو خبر 
داد.این دومین حضور بین المللی فیلم »رویای 
ســهراب« پس از فســتیوال هند )شهر گوا( 
است که در شرایط سخت کرونایی روی پرده 
سینماهای خارج از کشور به نمایش در می آید. 
فســتیوال مســکو که یکی از جشنواره های 
درجه الف و معتبر جهانی است امسال چهل 
و سومین دوره اش را از ۲۲ تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۱ 
مصادف با دوم تا نهم اردیبهشــت ماه برگزار 
می کند که فیلم سینمایی »رویای سهراب« به 
کارگردانی علی قــوی تن نیز در این رویداد 

جهانی دیده خواهد شد.
پخش جهانی فیلم ســینمایی »رویای 
ســهراب« توسط علیرضا شاهرخی موسسه 
هنر هفتم از اواخر ســال ۹۹ شــروع شده و 

پس از مسکو به دیگر فستیوال های بین المللی 
نیز ارســال می شود. »رویای سهراب« در باره 
پاره ای از نوســتالژی و عاشقانه های زندگی 
شــاعر و نقاش ایرانی سهراب سپهری است. 
علی قوی تن درباره اینکه چرا فیلم سینمایی 
»رویای ســهراب« ابتــدا در ایران به نمایش 
گذاشته نشده، به خبرنگار مهر گفت: در داخل 
کشــورمان هنوز آن توجه درخور این فیلم 
شــاعرانه و فرهنگی را ندیدم، فیلم سینمایی 
»رویای سهراب« یک شوخی نیست، یک اثر 
از وجود شــاعری نامدار است که در داخل 
کشــور و خارج تاثیر گذار بوده و هســت. 
بنابراین فیلم سینمایی »رویای سهراب« فعًا 
در فســتیوال کشورهایی به نمایش درمی آید 
که به آن توجه نشــان می دهند و خواستارش 
هستند. البته به غیر از برلین و کن که به دنبال 
فیلم های سیاسی هســتند. سهراب سپهری 
یک شــاعر و نقــاش آرام و نازک دل بود، نه 
سیاســی بود و نه طنز. اهل زدوبند هم نبود، 
اما ســفرهای زیادی کرد و دنیا را قدم زده. از 
نظر من او عارف و فیلسوف بوده است. شعر 

و نقاشــی های او آدم را به سمت فهم و شعور 
و انســانیت سوق می دهد. من خوشحالم که 
اثری ســاخته ام از حال و هوای این شــاعر و 

نقاش جاودانه.
وی بیــان کرد: در صورتــی که تا آخر 
فروردین شرایط کرونا فروکش کند به همراه 
چنــد بازیگر اصلی و مدیر فیلمبرداری برای 

سفر به مسکو آماده خواهیم شد.
بازیگران فیلم سینمایی »رویای سهراب« 
عبارتند از علی قوی تن، بهاره کیان افشــار، 
مهدی سلطانی، الله اسکندری، ترالن پروانه، 
فروغ امجدی، حســین محمدیــان، غزاله 
اکرمی، ابوالفضل میری، مینا جعفرزاده، محمد 
برســوزیان، داوود خلیلی، مهــرداد داوری، 
امیر رضا کرمپور، مرتضی مرتضائی، فاطمه 
کرمپور، شــادی عزیزی، ابوالفضل غفوره، 
ساســان هوائی، عرفان پری رخ، دنیا روحی، 
حســن علیرضایی، ریحانه بابارضایی، امیر 

یاسین مدبرنیا.
از دیگــر عوامل این فیلــم می توان به 
نویســنده، کارگردان و تهیه کننده: علی قوی 

تــن، مجری طــرح: حامد قوی تــن، مدیر 
فیلمبرداری: ســاعد نیــک ذات، طراحی و 
ترکیب صدا: بهروز شــهامت، طراح چهره 
پــردازی: رحیم مهدیخانــی، اجرای چهره 
پردازی: مجید وثیقی، مهســا خوش سلوک، 
سرابی، منشی صحنه: آناهید روستا، تدوین: 
مهدی حســینی وند، موسیقی: بهزاد عبدی، 
عکاس صحنه: حســن ناحی، دســتیار اول 

کارگــردان و برنامه ریزی: رامین مشــکین 
مقدم، دستیار اول فیلمبرداری: سعید خادمی، 
دستیار اول صدا: جابر انصاریان، دستیار نور: 
باسط احمدی، دستیار صحنه: فاطمه توفیقی، 
جانشین تولید: مجتبی بهرامی، امور تدارکات: 
میثم یکتا، امیرحسین خوانساری، ابوالفضل 
غفوره، فاطمه توفیقی، یوسف احمدی، هادی 

هاشمی، یونس کاظمی.

گروه ســینما و تلویزیون-  همزمان با 
حضــور هومن برق نــورد در مقابل دوربین 
فصــل دوم »زیرخاکی« اولین تصاویر از این 
سریال تلویزیونی منتشر شد.در شرایطی که 
نزدیک به سه ماه از آغاز تصویربرداری فصل 
دوم »زیرخاکی« به کارگردانی جلیل ســامان 
و تهیه کنندگی رضــا نصیری نیا می گذرد و 
گروه به صورت پرفشار مشغول کار هستند، 
نقش آفرینی هومن برق نورد در این مجموعه 
تلویزیونی آغاز شــده است.در شرایطی که 
هنوز ضبط ســریال به پایان نرسیده، برخی 
برای پخش آن در روز های پیش رو گمانه زنی 
کرده بودند، اما ســختی کار در شرایط کرونا 
عما اجازه پخش و تصویربرداری همزمان 

را نمی دهد.
تصویربرداری این ســریال از نخستین 
روز های سال جدید به صورت فشرده برای 
پخش از شبکه یک ادامه دارد و عوامل در کرج 
ساعاتی طوالنی در روز را مشغول کار هستند. 
مراحل فنی ســریال از جمله تدوین آن نیز با 
پیوستن حسن حسندوست به عنوان تدوینگر 
در حال انجام است.در فصل دوم »زیرخاکی« 
بازیگرانی همچون هومــن برق نورد، گیتی 
قاسمی، فروغ قجابگلو، مریم سرمدی و ستاره 
پسیانی به جمع دیگر هنرمندان آن پیوسته اند.

هومــن برق نورد که بــه تازگی جلوی 
دوربیــن جلیل ســامان رفتــه، از بازیگران 
شناخته شــده تئاتر اســت که از اواسط دهه 

هشتاد برای بینندگان تلویزیون و تماشاگران 
سینما شناخته شده است. سریال های »اشک ها 
و لبخندها«، »ســاختمان پزشکان«، »زمانه«، 
»دودکش«، »پرده نشین« و »دادِستان« ازجمله 
آثاری است که برق نورد در آن ها ایفای نقش 
کرده است. او همچنین تجربه بازی در چندین 
فیلم سینمایی ازجمله »یک تکه نان«، »کیفر«، 
»ســرو زیرآب«، »تیغ و ترمه« و »خداحافظ 

دختر شیرازی« را نیز در کارنامه خود دارد.
داســتان فصل اول »زیرخاکی« با تاش 
ناکام فریبرز باغ بیشــه )پژمان جمشــیدی( 
برای خروج از کشــور همزمان با آغاز جنگ 
تحمیلی به پایان رســید. بازیگران فصل دوم 
»زیرخاکی« تولید مرکز سیمافیلم عبارتند از: 

پژمان جمشــیدی، ژاله صامتی، نادر فاح، 
گیتی قاسمی، فروغ قجابگلو، مریم سرمدی، 

امید روحانی، اصغر نقی زاده، رایان ســرلک 
و ستاره پسیانی، با حضور هومن برق نورد.
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رسانه ملی امسال هم با پخش چهار سریال در ژانر های مختلف، ماه رمضان را سپری می کند.

مروری بر سریال های تلویزیون در 
رمضان ۱۴۰۰   

گروه سینما و تلویزیون - بازیگر نقش 
»روشنا« در سریال »همبازی« گفت: دوست 
داشتم روی شــخصیت روشنا کمی لهجه 
افغانی بگذارم ولی زمان زیادی نداشــتم، 

نتوانستم آوا و لهجه افغانی را تمرین کنم.
محیا دهقانی را این شب ها در سریال 
»همبــازی« در نقــش »روشــنا« می بینیم. 
همبازی ســریال نوروزی شبکه دو است 
که مضمونی عاشــقانه دارد. روشنا دوست 
صمیمی لیا قهرمان این داســتان است که 

حکم سنگ صبور او را دارد.
محیــا دهقانی متولد ۲۴ دی ۱۳۷۰ در 
تهران و فارغ  التحصیل رشــته بازیگری در 

مقطع کارشناسی است.
از فیلم هــا و ســریال های مطرح او 
می توان به »شــیار ۱۴۳« ســاخته نرگس 
آبیار، »ماجرای نیمروز؛ رد خون« ســاخته 
محمدحسین مهدویان و »پایتخت۴« ساخته 

سیروس مقدم اشاره کرد.
مصاحبه محیا دهقانــی را در ادامه 

می خوانید.
چگونه به گروه سریال همبازی 
پیوســتید و بازیگر نقش »روشنا« 

شدید؟
من قرار بود نقــش دیگری را در این 
ســریال بازی کنم.  یک مــاه قبل از این که 
این ســریال کلید بخورد، یک سریال دیگر 
به من پیشنهاد شده بود. عوامل آن سریال از 
من خواســتند از آقای محمودی، کارگردان 
همبازی زمان بگیرم. چون آقای محمودی 
می خواستند سریال شان را زود کلید بزنند 
صبر نکردند و سراغ یک بازیگر دیگر رفتند. 
بنابرایــن حضور مــن در »همبازی« منتفی 

شد. مدتی بعد با اینکه ۵ روز از فیلمبرداری 
همبازی گذشــته بود با من تماس گرفتند و 
خواستند که سر لوکیشن بروم. به من گفتند 
بازیگــر افغان ما رفته و بازیگر نداریم و می 
خواهیم که این نقــش را تو بازی کنی. من 
خواستم که درباره فیلمنامه به من توضیحی 
بدهند که توضیحی یک خطی دادند. به من 
گفتند روشــنا دختری افغان است که برای 
او اتفاقاتــی می افتد و تو از فردا باید جلوی 
دوربین بروی. من اگر زمان داشتم حتماً آوا و 
لهجه افغانی را تمرین می کردم. خودم خیلی 
دوســت داشتم یک ته لهجه افغانی را روی 
شخصیت روشــنا بگذارم. قبًا هم در یک 
فیلم کوتاه نقــش دختر افغان را بازی کرده 
بودم. اینجا فقط در یک ســکانس از لهجه 
افغانی اســتفاده کردم. شخصیت روشنا به 
مرور زمان شــکل گرفت و من فهمیدم باید 
چه کار بکنم و چه کار نکنم. سال گذشته در 
یک فیلم کوتاه به نام آهو بازی کردم و نقش 
دختری افغان را داشتم. دختری بود که که به 
ایران مهاجرت کرده بود و مخفیانه زندگی 
می کرد. چون آنجا لهجه ام افغانی بود روی 

این لهجه تسلط داشتم.
تجربه بــازی در یک ســریال 

عاشقانه برای شما چطور بود؟
همبازی سریالی است که در آن لطافت 
و عشــق ورزی وجود دارد. االن مردم پر از 
دغدغه هســتند و به این چیزها نیاز دارند. 
برای من منتقل کردن چنین حســی به مردم 
لذت بخش اســت. در این شرایط سخت 
کنونی، عشق البای مشکاتمان پنهان شده 
و نمی توانیم بــه آن فکر کنیم. من از اینکه 
می دیدم چند شخصیت سریال درگیر روابط 

عاشقانه هستند لذت می بردم.
چرا رابطه عاشــقانه روشنا در 

این سریال پر رنگ نشد؟
روشنا بیشتر سنگ صبور لیا بود. هر دو 
نفر مهاجر بودند. روشنا از کشور افغانستان 
به ایران مهاجرت کرده بود و لیا از شــهری 
دیگــر به تهران آمده بــود. هر دو یک نقطه 

مشترک داشتند و در تهران غریب بودند.
در سکانسی که با لیال درد دل می 
کردید به بخشی از مشکالت افغان ها 
در ایران اشاره کردید خودتان در این 

رابطه چه نظری دارید؟
افغان های مهاجر مردمانی هســتند که 
جــای دیگری به دنیــا می آیند و یک جای 
دیگر بزرگ  می شوند و به همین خاطر نمی 
توانند تصمیم ثابتی بگیرند. آنها نمی توانند 
مالــک چیزی باشــند و چیزی را به اســم 
خودشان ســند بزنند. وقتی خودم را جای 
روشنا می گذارم می بینم چه شرایط سختی 

دارد.
در آینده چه فیلمها و سریالهایی 

را از شما خواهیم دید؟
نزدیک دو ماه است که مشغول بازدید 
در ســریالی برای شبکه یک به کارگردانی 
علیرضا بذرافشان و سریالی برای شبکه سه 
هســتم. می خواستم در یک سریال نمایش 
خانگی هم بازی کنم که به دلیل ناهماهنگی 

برنامه ریز ها نتوانستم.
در زمان بازی در سریال همبازی 

با محدودیت هــای کرونایی چطور 
کنار آمدید؟

تا جایی که توانستم رعایت کردم؛ ولی با 
این وجود استرس و نگرانی داشتم. متاسفانه 
ما بازیگران بعد از آن که گریم می شویم نمی 
توانیم ماسک بزنیم. من این نگرانی را داشتم 
که خــدای ناکرده خانواده ام کرونا بگیرند. 
برای خانواده ام بیشتر از خودم نگران بودم. 
من خودم را به خدا سپردم و گفتم خدایا هر 

چه تو بخواهی همان می شود.
دوست دارید در آینده چه نقش 
هایی را بــازی کنیــد و هدفتان در 

بازیگری چیست؟
من دوســت ندارم کــه که بگویم می 
خواهم روی سکوی الف بازیگری بایستم. 
چــون در این صورت دنیای بازیگری برای 
من تمام می شــود و جذابیــت هایش را از 
دســت می دهد. به نظر مــن در بازیگری 
ســکویی وجود ندارد. قرار است فقط کار 
کنم. دوست دارم کارم را باعشق ادامه بدهم. 
اینطوری خیلی امید بخش تر است تا این که 
بخواهم به ســکوی بازیگری برسم و برایم 
همه چیز تمام بشــود. من چون با جان و دل 
بازی کرده ام، همه نقش هایم را دوست دارم؛ 

حتی اگر انتخابم اشتباه باشد.
بازخوردهایــی که از ســریال 

»همبازی« گرفتید چطور بود؟
اطرافیان من خوشحال بودند که در یک 
سریال بازی کرده ام. در این چند سال عوامل 

ســینما به من می گفتند چرا در سریال بازی 
می کنی؟ من بعــد از فیلم ماجرای نیمروز 
خیلی پیشنهاد سریال داشتم. ولی بعضی ها 
به من گفته بودند اگر سریال کار کنی دیگر 
نمی توانی در سینما باشی. من االن پشیمان 
هســتم که چرا با این افکار منفی جلو رفتم. 
امســال تصمیم گرفتم این کار را نکنم و در 
سریال ها باشــم. برای همین االن مشغول 
بازی در دو ســریال برای شــبکه یک و سه 

هستم.
در سریال هم بازی احساس می 
شود تعداد شخصیتهای خیلی زیاد 
اســت.  قبول دارید که این موضوع 
دنبال کردن داســتان را دشوار کرده 

است؟
من خودم در رشــته ادبیات نمایشی 
تحصیــل کرده ام. همان طور که گفتم وقتی 
نقش را پذیرفتم فیلمنامه را نخوانده و فقط 
خاصه داســتان را شنیده بودم. به نظر من 
همبازی خط داستانی اصلی ندارد و داستان 
های فرعی نســبت به خط اصلی داســتان 
پررنگ تر شده اند. خیلی از فیلم ها و سریال 
ها بازیگران زیــادی دارند؛ ولی چون خط 
اصلی داســتان مشخص است، دنبال کردن 
سریال سخت نیست. این سریال همزمان 
با تصویربرداری داشت نوشته می شد. ۲۸ 
قسمت از سریال همبازی در ماه بهمن و 
اسفند ساخته شد. ساخت ۲۸ قسمت در ۲ 
ماه آمار خیلی عجیبی است. البته چون این 

دو گروه بودیم توانستیم به این آمار برسیم
من خیلی وقت نداشــتم به شخصیت 
روشــنا فکر کنم. از یک جایی به بعد دیگر 
شخصیت احمد که عاقه مند به روشنا بود 
وجود نداشــت. من ســعی کردم نسبت به 

چیزی که در ســریال به آن تعهد داشتم 
عمــل کنم. هــم بازی ملــودرام 

عاشقانه ای است که سعی دارد با 
قصه ای اجتماعی به قلم وحید 
حسن زاده و مریم اسمی خانی 
در مــورد روابــط جوانان و 
هویت نگاه ویژه ای داشــته 

باشــد. بازیگرانی همچون 

دیبا زاهدی، حســین مهری، کامران تفتی، 
نیلوفرکوخانــی، مریم مومن، امیر کاظمی، 
ایمان صفا، پادینــا کیانی، خیام وقار، زهره 
نعیمی، محیا دهقانی،  محمد حیدری، پوالد 
مختاری، هانیه غامی، مهتاب شیروانی، آتیا 
پسیانی، همایون ارشادی، علیرضا 
اســتادی و بهنام تشــکر، 
کمند امیر سلیمانی، رویا 
جاویدنیــا و علیرضا 
اوسیوند در هم بازی 

حضور دارند.

بازیگرنقش»روشنا«درسریالهمبازیشبکهدو:

دوستداشتمسریال»همبازی«رابالهجهافغانیبازیکنم
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