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مریم ضیغمی -سال هاست که او را می شناسیم؛ از زمان بازی درخشانش در
سریال «وضعیت سفید» که جزو موفق ترین آثار و نقش های کارنامه هنری اش
محسوب می شود و با همین اثر پربیننده دیده شد .از دوران کودکی به دلیل
عالقه اش به بازیگری و از دوران نوجوانی با بازی در تئاتر و خاک صحنه خوردن
این حرفه را دنبال کرد« .عباس غزالی» خالق نقش های متفاوت و دوست داشتنی
است؛ از بازی در سریال وضعیت سفید و مادرانه گرفته تا چرخ فلک ،حانیه و
رستگاران .این هنرمند اکنون با سریال شبانه «شاهرگ» در نقش «فرخ» یکی از
شخصیت های اصلی قصه ،بخش دیگری از توانایی هایش را به رخ کشید و این
بهانه گفت و گوی مان با او شد.

گفت و گو با «عباس غزالی»
بازیگر سریال «شاهرگ»

بازی مرموز
فرخ
«

»

شخصیت «فرخ» چه شاخص هایی
داشت که توانست شما را جذب کند؟
فـــرخ در فیلم نــامــه ای منسجم جایگاه
بخصوصی در قصه داشــت که مــرا به شدت
جذب کــرد .تک تک نقش ها جذابیت های
خــاص خودشان را دارنــد امــا فــرخ بــرای من
ویژگی بیشتری داشت یعنی پیچیده بودن
کــاراکــتــر ،مــرمــوز و شــک برانگیز بــودن او،
عملکرد و کارکردش در قصه برایم مهم بود.
سعی کردم این اتفاق و ویژگی ها را در بازی
ام پررنگ کنم و این مشکوک و مرموز بودن را
نشان دهم تا تماشاگر نتواند حدس بزند که
این شخصیت این طرفی یا آن طرفی است و
برای من خیلی مهم بود در بازی هوشمندانه
و دقیق عمل کنم.
البته این به هنر بازیگری شما برمیگردد
که بتوانید ویژگی هایی را که به آن
ها اشاره کردید هنرمندانه به تصویر
بکشید.
خوشحالم از این که مخاطب با سریال «شاهرگ»
و نقش فرخ ارتباط برقرار کرده است .برای من
این که مخاطب اثر و نقش را دوست داشته باشد
و ارتباط برقرار کند ،بسیار حائز اهمیت است.
یکی از دالیــل گزیده کــاری من ایــن اســت که
دوست دارم جواب مخاطب را بدهم و در اثری
قرار گیرم که در شأن اوست.

میز مصاحبه

«ابوالفضل پورعرب» به تلویزیون برمی گردد
ضیغمی« -ابوالفضل پورعرب» با سریال «شرم» به تهیه کنندگی «امیر پوروزیری» و به کارگردانی
«احمدکاوری» به تلویزیون برمی گردد«.احمد کاوری» درباره تولید سریال خود در شرایط شیوع
کرونا به خبرنگار ما گفت :سریال شرم مدتی است جلوی دوربین رفته و فیلم برداری آن با رعایت
پروتکلهای بهداشتی در تهران ادامه دارد.وی اضافه کرد :این سریال ملودرام که قرار است پاییز
امسال از شبکه  3سیما پخش شود ،بر اساس فیلم نامهای از سعید فرهادی جلوی دوربین رفته است.
وی اضافه کرد :تاکنون بازیگرانی همچون ابوالفضل پورعرب ،فاطمه گودرزی ،فریبا متخصص،
نسیم ادبی ،سیدمهرداد ضیایی و مرحوم سیروس گرجستانی جلوی دوربین سریال شرم رفته اند.

شما متولد دهه  ، 60دهه ای که اتفاقات
سریال رخ داده هستید؛ وقتی متن به
دست تان رسید برای تداعی آن مقطع و
فضا سازی چه کردید؟
قطع ًا با مطالعه و جست و جو در اینترنت و دیدن
عکس ها و شخصیت های مرتبط با آن مقطع،
تعامل با کــارگــردان ،نویسنده و تهیه کننده و
مشاوره گرفتن از افرادی که در آن مقطع جوان
بودند و از نگاه آن ها مهم بود که فضا و موقعیت
آن دوران را شرح دهند به این شخصیت رسیدم.
وقتی پای صحبت های آن ها می نشستم فضای
ملتهب و بحرانی آن روزها را برای من شرح می
دادنــد و ما در فیلم ها و قصه ها هم دیدیم و
خواندیم.
در انتخاب های تان «متن» سهم
بیشتری داشته یا «نقش»؟
مطمئن ًا شما می دانید که من بــرای انتخاب
یک اثر چقدر دقت و وسواس به خرج می دهم.
به عوامل مختلفی بستگی دارد که من اثر را
بپذیرم .مطمئن ًا فیلم نامه ،قصه و سوژه برای
من در اولویت است و وقتی قصه منسجم باشد،
حاال جایگاه شخصیت و مهره هایی که چیده می
شوند ،درون قصه ،کیفیت نقش ،تاثیرگذاری آن
و این که چقدر جای کار دارد به یک اندازه برایم
مهم است و البته عوامل پشت و جلوی دوربین
برایم ارزشمند و همیشه مهم بودند .در پاسخ
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به سوال شما باید بگویم که متن و نقش به یک
انــدازه برایم اهمیت دارنــد و باید هر دو قوی،
خــوب ،مهم و با کیفیت باشند چــون اگــر یک
نقش خوب در یک فیلم نامه بد باشد آن نقش
دیده نمی شود و اگر در فیلم نامه خوب هم نقش
بدی باشد بازیگر نمی تواند کار کند.
برای بهتر ایفا کردن نقش فرخ تالش
کردید که متفاوت ظاهر شوید یا به آن
روایتی که «جالل اشکذری» در فیلم
نامه اش ارائه کرده بود ،بسنده کردید؟
با تهیه کننده« ،محمدرضا شفیعی» در گذشته
تجربه هــمــکــاری در ســریــال هــایــی همچون
رســتــگــاران ،وضعیت سفید ،مــادرانــه و تعداد
زیادی تله فیلم خوب تلویزیونی را داشتم و کام ً
ال
شفیعی را می شناسم .در سریال «حانیه» و فیلم
سینمایی «دلبری» هم در خدمت اشکذری بودم
و «شاهرگ» سومین همکاری ما بود و شناخت
کافی از او داشتم .نویسنده سریال ،کریم لک
زاده ،فیلم ساز نیز است و من در فیلم اولش
«قیچی» بازی کرده بودم و شناخت کاملی از
او داشتم و وقتی فیلم نامه و نقش خوب باشد
آن را می پذیری و تمام انرژی ات را به کار می
گیری که ویژگی هایی از نقش را به چیزی که
روی کاغذ و در ذهن کارگردان است ،اضافه و
شخصیتی را خلق کنی که اول از همه برای
مخاطب جذاب و تاثیرگذار است و با آن همذات
پنداری می کند.
در سریال «شاهرگ» بده بستان های تان با
چند بازیگر نقش مقابل تان خوب درآمــده
اســت .چقدر بازیگر نقش مقابل بــرای شما
اهمیت دارد؟
این یک اصل است که اگر بازیگر نقش مقابل
من خوب باشد کار من بهتر و بیشتر دیده می
شود و همچنین اگر من و او هر دو خوب عمل
کنیم آن صحنه خــوب درمــی آیــد .اص ــو ًال در
بازیگری یاد گرفته ام در هر شرایطی کارم را
به خوبی انجام دهم و خودم سعی می کنم آن
موقعیت را باور کنم .با آقایان مهدی پاکدل،
مهدی سلوکی ،عطا عمرانی و نیما رئیسی که

گفت و گو

«گیسوم» در نوبت دریافت پروانه نمایش
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ضیغمی -فیلم برداری فیلم سینمایی «گیسوم» به کارگردانی نوید بهتویی
و به تهیهکنندگی سعید سعدی سال گذشته در تهران و شمال کشور انجام
شده و هماکنون با اتمام کامل مراحل فنی در نوبت دریافت پروانه نمایش
قرار دارد.مشاور رسانهای این فیلم سینمایی گفت :با صدور پروانه نمایش،
این فیلم در اولین فرصت در سینماهای سراسر کشور روی پــرده خواهد
رفت«.امین اعتمادی مجد» افــزود :پگاه آهنگرانی ،رضا داوودنــژاد،
مارال بنیآدم ،حسین صوفیان ،شبنم گودرزی ،سلمان فرخنده و
شاهرخ فروتنیان بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
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در این سریال بیشتر از بقیه با آن ها بازی داشتم
ارتباط خوبی برقرار کردم و حس دوستانه ای
به وجود آمده بود ،در صحنه بیشتر به یکدیگر
پیشنهاد می دادیــم و تمرین می کردیم و از
کارمان لذت می بردیم.
شنیدم که بعد از وقفه ای چند ماهه
فیلم برداری سریال در دوران شیوع
ویروس کرونا انجام شد؛ به طور حتم کار
برای شما که بدون رعایت پروتکل های
بهداشتی باید جلوی دوربین بازی می
کردید سخت بود.
بسیار سخت بود به جهت این که قرار بود سریال
در ماه مبارک رمضان روانــه آنتن شود و آمار
کرونا که باال گرفت ما همچنان کار می کردیم.
نظر مدیران شبکه و دوستان این بود که کار به
پخش برسد .با استرس خیلی زیــادی کار می
کردیم تا این که رسم ًا وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی و سازمان صدا و سیما اعالم کردند که
باید کارها تعطیل شود .کار برای پخش در ماه
رمضان نرسید .البته بعد از  2ماه وقفه ،فیلم
برداری از سر گرفته شد و در پیک دوم کرونا که
به شدت باال گرفت ادامه داشت و به تازگی به
پایان رسیده است .البته پروتکل های بهداشتی
را رعایت کردیم اما خیلی در معرض خطر بودیم
چــون عوامل پشت دوربــیــن می توانستند از
ماسک و دستکش استفاده کنند اما ما بازیگران
جلوی دوربین نمی توانستیم و صحنه هایی
داشتیم که با حضور  60هنرور در کوچه های
تنگ و باریک تهران فیلم برداری شد.
زمان پخش سریال تان در فصل
تابستان و دوران شیوع کرونا که مردم
در خانه و نیازمند تماشای آثار کمدی
هستند ،مناسب است؟
پخش سریال در این فصل دست مدیران شبکه
و تلویزیون بود ولی می دانم که دوستان در نظر
داشتند سریال در فصلی دیگر روانه آنتن شود
و حاال که پخش ماه رمضان را از دست داده
اند فصلی روی آنتن برود که دیده شود .آغاز
روایت قصه ،از تابستان سال  60به بعد بود و

سینما و
تلویزیون

ما هم دوســت داشتیم پخش سریال از همین
فصل شروع شود .جا دارد از پرستاران و کادر
پزشکی تشکر کنم .رسانه ملی در اخبار اعالم
می کند که اگــر کــار ضــروری ندارید در خانه
بمانید اما متاسفانه خیلی ها این بیماری را
جدی نمی گیرند و همین موضوع سبب شده
امروز وضعیت مرگ و میر باال برود .آن هایی که
در خانه نشسته اند دوست دارند اتفاقات خوبی
در تلویزیون بیفتد که به نظرم برای آن ها سریال
ما دیدنی است و آن را دوست دارند.
زنده یاد «سیروس گرجستانی» در
سریال تان بازی داشت که متاسفانه این
هنرمند عرصه طنز را از دست دادیم.
همکاری تان با او چگونه بود؟
بازی زنده یاد «سیروس گرجستانی» و «فریده
سپاه منصور» که نقش پدر و مادر «محمدعلی»
را بازی می کردند به دلیل این که به روزهای
سرد زمستان نرسد با برنامه ریزی در ابتدای
زمستان تمام شد .اول صبح داشتم گریم می
شدم که خبرنگار یکی از خبرگزاری ها با من
تماس گرفت و این خبر را به من داد .هیچ کدام
از ما تا آن زمان مطلع نبودیم و با شنیدن این
خبر تلخ آن روزمان خیلی سخت و با ناراحتی
پیش رفت.
در دوران شیوع کرونا فعالیت جامعه
هنری همچون مشاغل دیگر تعطیل
شد .آیا در این دوران پیشنهادهای
کاری تان کم شد؟
خـــدا را شــکــر ،خــیــر .اواســــط ضــبــط ســریــال
«شاهرگ» بود که پیشنهاد چند تئاتر و سریال
و چند سناریوی سینمایی برایم ارســال شد
که پرسیدم چه زمانی می خواهند کار کنند؟
گفتند که ان شــاءا ...با فروکش کــردن کرونا
فیلم برداری را آغاز می کنند اما به دلیل تداخل
کاری نشد به خصوص در یکی از سریال ها که
نقش و قصه را دوست داشتم به خاطر تداخل
فیلم ب ــرداری نتوانستم بــازی کنم .االن هم
پیشنهادهایی دارم که در حال مطالعه آن ها
هستم.

تولد ماه

مسعود کیمیایی

این کارگردان و نویسنده سرشناس  7مــرداد شمع  78سالگی اش
را فوت کرد« .مسعود کیمیایی»  25ساله بود که با دستیاری مرحوم
ساموئل خاچیکیان پا در این حرفه گذاشت .خیلی از بازیگران برجسته
سینما همچون فرامرز قریبیان ،فریبرز عرب نیا ،فریماه فرجامی،
محمدرضا فروتن ،فرامرز صدیقی ،احمد نجفی ،میترا حجار
و ساعد سهیلی را او معروف کرده است .آخرین ساخته این
کارگردان مولف «قاتل اهلی» است .او تهیه کنندگی فیلم
پسرش پوالد با نام «معکوس» را برعهده داشت.

