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گفت و گو با «مریم سرمدی» بازیگر سریال «احضار» و مجموعه «ملکه گدایان»

بی حاشیه هستم

مریم ضیغمی -آرام ،خوش خنده و در عین حال مهربان است ،از بازی در سریال«ملکه گدایان» به دلیل
ضعف در فیلم نامه و شخصیت پردازی گالیه دارد اما از بازی در سریال «احضار» با وجود این که به گفته
خودش مشغول بازی در فصل دوم «زیرخاکی» بود ،به دلیل متفاوت بودن نقش راضی است« .مریم
سرمدی» لیسانس بازیگری دارد و فعالیت هنری خود را از تئاتر شروع کرد .او در آثار «دعوت»،
«حلقه سبز»« ،ارمغان تاریکی»« ،همه خانواده من»« ،لیسانسه ها»« ،فوق لیسانسه ها»،
«خداحافظ رفیق» و «سرطان» با کارگردان های خوبی همچون ابراهیم حاتمی کیا ،سروش
صحت و داریوش فرهنگ نقش های متفاوتی را بازی کرده است .بهانه گفت و گوی ما ،بازی
او در سریال «احضار» است که ماه مبارک رمضان از شبکه یک سیما پخش شد.
برایبازیدرنقشمتفاوت«شیده»در«احضار»باچهمقدمهایبااینسریالهمراهشدید؟
من در گذشته سریالی را به واسطه آقای آقایی کار کرده بودم ،برای این سریال هم او من را
معرفی کرد و بعد از دیدار با «علیرضا افخمی» دعوت به کار شدم.
«شیده» مادری است که وجوه مختلفی دارد و مادری جدی برای فرزندانش است.
به عنوان یک بازیگر حرفه ای خودتان نقش را چگونه طراحی کردید؟
بخش اعظمی از نقش در متن بود ،من به عنوان این که مادر هستم در متن شیده را مادری زجر
کشیده دیدم که به تنهایی پسرش را بزرگ و در فرهنگی که او زندگی کرده یاد گرفته است به
پسرش نباید خیلی لبخند بزند و این جزو ویژگی های جالب نقش بود ،بنابراین نقش دستم آمد.
او به دلیل نداشتن همسر احتیاج به انرژی مردانه دارد ،در عین حال خیلی به پسرش رو نمی دهد.
اندکی شیده حالت های مردانه دارد ،همان گونه که در سکانسی از قصه شاهد بودید که گفت« :دلم
برای زنانگی تنگ شده است» .معلوم است خیلی از دنیای زنانگی فاصله گرفته که دلش تنگ شده،
بنابراین سعی کردم روی لحن و افکار شیده کار کنم و او را به سمت حرکات مردانه سوق دهم و نقش
این گونه از کار درآمد.
مخاطب از همان سکانس ابتدایی که شیده به عنوان راننده آژانس با مائده و زهره برخورد
کرد ارتباط برقرار کرد ،خودتان چه بازتاب هایی گرفته اید؟
من به دلیل این که نقش مادر متفاوت تر از مادرانی بود که تا به حال بازی کرده ام خیلی بازتاب های
خوبی گرفتم و خوشحال هستم که این نقش را پذیرفته ام .همزمان با پیشنهاد بازی در «احضار»
مشغول بازی در فصل دوم «زیرخاکی» و مردد بودم که نقش را بپذیرم یا نه؟
در شرایط شیوع کرونا بازی در یک اثر نمایشی چه مشکالتی را به همراه داشت؟
کرونا شرایط تولید را بسیار سخت می کند ،مردم تا سر صحنه نباشند مشکالت ما را درک نمی کنند
که چقدر ممکن است به ما سخت بگذرد ،همه عوامل پشت صحنه می توانند ماسک داشته باشند و
من بازیگر خیر .این موضوع حتی کار گریمور را سخت می کند مثال خودم جزو بازیگرانی بودم که
تا لحظه ای که می خواستم مقابل دوربین بروم حتی اگر گریم می شدم ماسک می زدم .امیدوارم
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این شرایط را سپری کنیم و مردم از شرایط سخت تولید
اطالع پیدا کنند و این قدر راحت دربــاره آثار نمایشی
سیما صحبت نکنند .بعضی از اوقات خستگی بر تن مان
می ماند .نمی گویم که این سریال درجــه یک است یا
دیگر سریال ها همین طور هستند و تلویزیون بی نقص
است ،نه ،فقط می گویم اکنون شرایط تولید خیلی سخت
است،کاش مردم خستگی را بر تن ما نگذارند.
در سریال «احضار» به چهره های تازه وارد نقش
هایی مانند مائده و زهره سپرده شده است ،آیا
می توان به نابازیگران به عنوان چهره های دارای
آینده هنری اعتماد کرد؟
هر بازیگری از یک جایی شروع می کند .آیا
شما می توانید به فــردی که کار نکرده
ناگهان بگویید بیاید جــزو حرفه ای
های این عرصه شود؟ این امکان
پذیر نیست .معتقدم همین که
ایــن جــوانــان دوســـت دارنــد
یاد بگیرند خیلی با ارزش
است و چون نسبت به آن
ها شناخت پیدا کرده ام
می دانم دربــاره نقش
شــــان مـــــدام ســـوال
مـــی کــنــنــد و ایــن
بخش بــرایــم بسیار
قابل احــتــرام است.
مــطــمــئــن هــســتــم با
سواالتی که درباره نقش
شان می کنند قطع ًا آینده خوبی
دارن ــد .بــاالخــره هر کسی از یک
جایی باید شــروع کند که بگوید
اولین کارم بود.
شما اولین کارتان را از کجا
شروع کردید؟
با تئاتر فعالیت هنری ام را آغاز
کردم و بعد از چند سال بازی
در تئاتر در دانشگاه در همین
رشته تحصیل کردم سپس
اولین کار تصویری ام را با
«رضا فیاضی» انجام دادم
و او من را برای بازی در
«شهر قشنگ» با بچه
هــای فیتیله در ژانــر
کودک معرفی کرد.

اکنون شبکه نمایش خانگی رقیب تلویزیون شده
است .با توجه به توضیحات تان آیا قبول دارید
سازمان باید برای جذب مخاطب آثار با کیفیتی
را تولید کند؟
من نمی گویم مخاطبان به سمت شبکه نمایش خانگی
نروند چون این  2مثل خواهر و بــرادر هستند .من می
گویم کاش در میدان رقابت تلویزیون نبازد ،در این رقابت
همه سعی می کنند آثار بهتر و با کیفیت تری را تولید
کنند .چرا تلویزیون باید به رقیبی به نام شبکه نمایش
خانگی ببازد؟ امیدوارم تلویزیون در این رقابت برنده
شود.
از اوایل حضور در عرصه هنر تا به حال آثاری را
انتخاب کردید؛ از کار با ابراهیم حاتمی کیا در
سریال «حلقه سبز» گرفته تا «احضار» علیرضا
افخمی ،فکر می کنید در این سال ها چقدر
تالش کردید تا خودتان را ثابت کنید؟
من بازیگر بی حاشیه ای هستم و اصو ًال سعی می کنم
با بازی هایم شخصیت حرفه ای ام را نشان دهم .شاید
بعضی ها دوست داشته باشند عالوه بر کارشان با حاشیه
هایی خود را مطرح کنند اما من دوســت نــدارم و جزو
عالیقم نبوده است.
فصل دوم «زیرخاکی» قرار بود ماه مبارک رمضان
روانه آنتن شود اما سریال «احضار» جایگزین آن
شد .از زمان پخش این سریال خبر دارید؟
حقیقت اش را بخواهید دلیل پخش نشدن سریال را نمی
دانم ،فقط می دانم گفته بودند در این شرایط به پخش
نمی رسیم .البته حساسیت های آقای سامان هم خیلی
باال و تقریبا زمان ضبط در روز خیلی کوتاه است.
فصل نخست سریال «ملکه گدایان» با بازی شما
در شبکه خانگی پخش شد .می خواهم بدانم با
توجه به این که کوتاهی و بلندی نقش برای تان
فرق ندارد و مهم تاثیرگذاری آن بر روند قصه
است به چه دلیل بازی در این سریال را با وجود
حضور کم رنگ نقش پذیرفتید؟
این سریال چندمین تجربه همکاری من با حسین سهیلی
زاده بود و وقتی دعوت به کار شدم  ،تصور می کردم تراکم
نقش خیلی بیشتر از این است که شاهد هستید ولی از آن
جایی که کوتاهی و بلندی نقش خیلی برایم اهمیت ندارد،
تمام تالشم را کردم که آن را به خوبی ایفا کنم .در مجموع
از این تراکم به جهت ساختار قصه اصال راضی نیستم چون
مدام جواب مردم را می دهم که چرا مادری که نسبت به
دخترش حساس است با وجود گذشت چندین قسمت
سریال کم کم ناپدید شده و کجا رفته است؟ مگر می شود؟!

میز مصاحبه

افسانه پاکرو

ضیغمی -فیلم برداری فیلم کــوتــاه «دیـــوار» بــه کــارگــردانــی صــادق یــاری بــه پایان
رسید   .مشاور رسانه ای فیلم کوتاه «دیــوار» به خبرنگار ما می گوید :این فیلم به تهیه
کنندگی مهدی یاری با پایان فیلم برداری ،وارد مراحل فنی شد«.منصوره بسمل» می
افزاید :صادق یاری پیشتر به عنوان تهیه کننده ،مجری طرح و سرمایه گذار در مجموعه
های نمایش خانگی همچون کرگدن ،گلشیفته ،ممنوعه ،هشتک خاله سوسکه ،سیاوش
و فیلم سینمایی پسرکشی حضور داشته اســت.وی اضافه می کند :سمیرا حسینی،
علیرضا دست افکن ،رحمت ا ...شکرخند ،داریوش احمدی ،مهسا باقری ،الهام جدی،
مونا صوفی ،اسوه صادقی ،امین مظاهری ،لیدا خیل نژاد ،بهزاد خلج ،احسان کیاسری
و روژیــن سلطانی به عنوان بازیگر در این فیلم حضور دارند.همچنین امید سهرابی
مشاور پروژه ،پیام آزادی سازنده موسیقی ،سیامک مهمان دوست تدوینگر ،سعید براتی
فیلمبردار ،میثم قراگوزلو طراح گریم ،ماهرخ سلیمانی طراح لباس ،اشکان پورتاجی
صدابردار ،رضا سلیمانی طراح صحنه ،سینا قویدل اصالح کننده رنگ و نور ،وحید مرادی مدیر تولید و علیرضا علویان صداگذار فیلم کوتاه «دیوار» هستند.

کافه سینما
در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما و تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار می دهیم.
ﺍ ﺍ«سولماز غنی» یکی از بازیگران «ملکه گدایان» با انتشار پستی در فضای مجازی از آغاز فصل دوم این مجموعه از  2هفته دیگر خبر داد.
ﺍ ﺍ  2فیلم سینمایی ایرانی «صحنهزنی» و «سیارک» به بخش جلوهگاه شرق سیوهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر راه یافتند.
ﺍ ﺍفیلم کوتاه «گهواره سکوت»  3جایزه بهترین فیلم ،بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر زن برای «آناهیتا خسروی» را از یک جشنواره بینالمللی در برزیل از آن خود کرد.
ﺍ ﺍ پسر «اسدا ...یکتا» درباره شرایط عمومی این بازیگر پیش کسوت سینما و تلویزیون که چند روز پیش بر اثر ابتال به کرونا در بیمارستان بستری شده بود ،گفت:
نسبت به روز مراجعه شرایط پدرم بسیار پایدار است اما به علت یک گرفتگی قلبی که رخ داد به تشخیص پزشک به بخش مراقبت های ویژه ( ) icuمنتقل شد.
ﺍ ﺍ«مسعود ده نمکی» اعالم کرد :پیشنهادی برای ساخت فیلم تبلیغاتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری نداشته ام.

قاب شیشه ای

آغاز پخش سری جدید «گنجینه های ما»
زوایای مختلف این مهم را بررسی و تالش بی وقفه ای در راستای حفظ و نگهداری
این آثار کرده اند و بسیاری از این آثار گویای رشد ،توسعه و گسترش فناوری های
آن دوره است که در موزه هایی در شهرها و مراکز علمی و فرهنگی نگهداری
می شوند .برخی از این آثار توسط افرادی خوش ذوق و باسلیقه و کلکسیونرها
در خانه های قدیمی جمع آوری می شوند و خارج از دید عموم مردم قرار دارند.
در برنامه «گنجینه های ما» سعی شده گوشه ای از این آثار از طریق رسانه به ویژه
برای مخاطبان فرهنگ دوست ایرانی و فارسی زبان در خارج کشور به نمایش
گذاشته شود.گنجینه های ما برنامه ای  7قسمتی است که به مدت  30دقیقه
ساعت  22به وقت تهران از شبکه جهانی جام جم پخش می شود.

نمای دور

یاد درگذشتگان

کارگردان فیلم «انگل» انیمیشن می سازد

مسعود ولدبیگی

«بونگ جون هو» کارگردان فیلم اسکاری «پارازیت» (انگل) برای پروژه
جدید خود به سراغ ساخت یک انیمیشن سینمایی میرود.این فیلم
ساز اهل کره جنوبی قرار است ،اولین فیلم انیمیشن خود را بر اساس
یک ماجراجویی کــرهای ،با مشارکت شرکت سینمایی «خانه تولید
خالق کره  »۴کارگردانی کند.بونگ فیلم نامه این انیمیشن را در ژانویه
به پایان رساند اما تولید آن پیش از ساخت یک پروژه سینمایی این فیلم
ساز آغاز نمیشود.این فیلم انیمیشن به صورت کامل با استفاده از
شیوه  CGIساخته خواهد شد و داستانش مربوط به درامی است که بین
موجودات اعماق دریا و انسان به وجود میآید.

این ضعف ما در فیلم نامه نویسی است که برخی
شخصیت ها را در قصه رها می کنند.
دقیقا ،وگرنه من که هستم و آن ها هم می توانند برایم
بنویسند ولی من مــدام باید پاسخگوی ســواالت مردم
درباره نبود نقش در قصه باشم که این برایم اص ً
ال رضایت
بخش نیست .نمی توانم مدام به مردم توضیح دهم که
فیلم نامه نویس ننوشته است.
شما در ژانرهای متفاوتی نقش آفرینی کردید؛
عالقه خودتان بازی در کدام ژانر است؟
بازی در آثار طنز را خیلی دوست دارم به دلیل این که
نسبت به دیگر ژانرها کمتر در تلویزیون به آن پرداخته
می شود.
با چه نقشی دیده شدید؟
در سینما شاید در فیلم «دعوت» ابراهیم حاتمی کیا بازی
ام دیده شد.
یک سال بعد از آن به خیلی از کارهایی که دعوت می
شــدم مــی گفتند بــازی ام را در «دعـــوت» دیــده بودند
که برایم جذاب بود ،در تلویزیون هم در ذهن مردم با
«لیسانسه ها» ماندگار شده ام.
با توجه به سختگیری هایی که اهالی هنر از آقای
«حاتمی کیا» سراغ دارند ،از تجربه همکاری تان با
این کارگردان حرفه ای برای ما بگویید؟
تجربه خیلی خوبی داشتم .در عین حال که خیلی
سختگیر بــودنــد اصــ ً
ا بــرخــورد بــدی نــدیــدم ،خیلی
مهربان بودند و از همکاری با ایشان یادگاری خوبی
دارم.
نقشی هست که دوست داشته باشید بازی کنید
و تا به حال به شما پیشنهاد نشده باشد؟
در سینما خیلی نقش هایی هست کــه ُبعد بیشتری
دارد مثال «چهل سالگی» را دوست دارم بازی کنم یا به
همکاری با «رضامیرکریمی» عالقه دارم چون شخصیت
های زن در آثارش خیلی ُبعد دارند ،یا مثال زن فیلم «کاغذ
بی خط» بسیار ابعاد مختلفی داشت و دلم می خواهد
نقشی را بازی کنم که چالش برانگیز باشد.
سخنی در پایان گفت و گو اگر مانده است،
بفرمایید.
معتقدم خیلی از آسیب ها برای این که اثر خوب ساخته
نمی شود ،زیربنایی است .زیر بنا هم در مملکت ما اصو ًال
بحث مالی است و وقتی که هزینه پایین می آید به طور
اتوماتیک روی خیلی چیزها تاثیر می گذارد به خصوص
در کیفیت ،پذیرایی و متن .امیدوارم شرایطی فراهم و
بودجه کافی برای تولید آثار نمایشی تزریق شود تا هم
مردم راضی باشند و هم خودمان.

تولد ماه

پایان فیلم برداری فیلم کوتاه «دیوار»

ضیغمی -پخش ســری جدید
برنامه «گنجینه هــای مــا» با
هدف معرفی آثــار تاریخی و
میراث فرهنگی ایــران زمین
از روز گذشته از شبکه جهانی
جام جم آغاز شد.در چند دهه
گذشته ،جایگاه آثار اجتماعی و تاریخی
کشورها همواره یکی از بحث های محوری در دنیا بوده
است .فرزانگان فرهنگی و خردمندان هنردوست این سرزمین هر یک از
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«مسعود ولدبیگی» پیش کسوت عرصه چهرهپردازی سینمای ایران
 21اردیبهشت امسال به دلیل ایست قلبی دار فانی را وداع گفت .وی
به دلیل بیماری در  ۲نوبت یعنی  ۲هفته قبل از نوروز و  ۲هفته بعد
از آن در بیمارستان بستری بود .این هنرمند باسابقه که چهرهپردازی
فیلمهای شاخصی همچون «قرمز»« ،ضیافت» و «دوئل» را در کارنامه
خود دارد ،برای  3فیلم «پرده آخر»« ،زشت و زیبا» و «از کرخه تا راین»
سیمرغ بلورین بهترین چهرهپردازی را از جشنواره فیلم فجر کسب کرد.
وی در سریال «مختارنامه» جلوی دوربین رفت« .سحر ولدبیگی» بازیگر
نام آشنای سینما و تلویزیون ،دختر این هنرمند فقید است.

سینما
و تلویزیون

«افسانه پاکرو» متولد  4اردیبهشت  ۱۳۶۲و دانش آموخته رشته گرافیک (نقاشی) در مقطع کارشناسی است .وی که
گزیده کاری را انتخاب کرده ،پس از گرفتن فوق دیپلم و گذراندن یک دوره کالس های استاد سمندریان برای بازی
در فیلم «محکومین بهشت» در سال  83انتخاب شد و بعد از آن برای بازی در سریال «رسم عاشقی» دعوت شد و
شهرت خود را در این سریال به دست آورد .از جمله فعالیت های هنری «پاکرو» می توان به پیدا و پنهان ،رسم
عاشقی ،رؤیای خیس ،محاکمه ،زندگی شیرین و شیر و عسل اشاره کرد.

