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ســریال »یاغی« یکی از آثار تازه عرضه شده در شبکه 
نمایش خانگی اســت که توجه بخش زیادی از مخاطبان 
را به خود جلب کرده و درخشیده است. ازجمله نکته های 
جالب سریال یاغی ایفای نقش متفاوت عباس جمشیدی فر است که اغلب او را با 
بازی در نقش ها و کاراکترهای کمدی و طنز می شناسیم و به خاطر داریم و اکنون 
حضورش در یک سریال جدی و ایفای نقش تازه به عنوان فردی که مسئول یک 
مرکز کمپ ترک اعتیاد است، جالب و متفاوت از قبل به نظر می رسد. همین ایفای 
نقش باعث شده تا توجه زیادی به این بازیگر جلب شود. به همین بهانه گفت وگویی 
با این بازیگر محبوب و شناخته شده درباره سریال یاغی و حضور متفاوتش در این 
سریال و همچنین درباره تفاوت های نقش های طنز و جدی و همچنین سریال های 
صداوسیما و کارهایی که در سینمای نمایش خانگی توزیع می شوند انجام داده ایم 

که می خوانید.

نمایش خانگی

خنداندن مردم سخت شده است

نقطه عطف زندگی شهید
یک انتخاب بود

پسرم آن 3ثانیه را 
جبران می کند

عشق  فرش، سودای مهاجرت 
را از سرم انداخت

مرضیه نظرلو، نویسنده روایت زندگی 
شهید احمدرضا احدی، نخبه پزشکی

فردین معصومی، نایب قهرمان سابق کشتی جهان از 
درخشش ناگهانی فرزندش در کشتی ایران می گوید

این دختر جوان، سفیری شده است تا فرش ایرانی را به 
جهانیان بهتر و بیشتر معرفی کند 
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نگاهی به بخشی از 
معروف ترین سریال های 

نمایش خانگی
»قبله عالم« ســریالی به کارگردانی و نویســندگی 
حامد محمدی است که در سال 1400ساخته شد و 
در مردادماه همان سال به نمایش درآمد. این سریال 
تاریخی و کمدی درباره زندگی ناصرالدین شاه قاجار 
ساخته شده است. سریال قبله عالم ماجرایی فانتزی 
و خیالی دارد. امیرکبیر نیز اگرچه مرده است، اما این 
سریال را روایت می کند. در این ســریال محمدرضا 
علیمردانی به عنوان راوی در نقش امیرکبیر حضور دارد. 
تاریخ با مفهومی جدید، با ترکیب گذشته و آینده بیان 
می شود. در دنیایی که ناصرالدین شاه هنوز نمرده و در 
زمان سفر کرده است. از بازیگران این سریال می توان 
به حامد کمیلی، شقایق دهقان، هادی کاظمی، سام 
درخشانی، اردشیر رســتمی، پژمان بازغی و سوگل 

خلیق اشاره کرد.

»گیسو« یکی از سریال های پرطرفدار شبکه نمایش 
خانگی ایرانی اســت کــه در ســال 1400و در ادامه 
ســریال های عاشــقانه و تقریباً با همان تیم بازیگران 
توسط منوچهر هادی ساخته شــد. گیسو، سریالی با 
ژانر درام و معمایی است که به موضوع باندهای فساد 
اقتصادی و اخالقی پرداخته و در این بین روابط عاشقانه 
افراد را نیز به تصویر می کشد. حسین یاری، محمدرضا 
گلزار، ساره بیات، هومن سیدی، مسعود رایگان، بهاره 
رهنما و هانیه توســلی از بازیگرانی هستند که در این 
سریال ایفای نقش کرده اند. نویسندگی این سریال را 
نیز علیرضا کاظمی پور، سعید جاللی و منوچهر هادی 

برعهده داشته اند.

ســریال »مانکن« به کارگردانی حسین سهیلی زاده و 
نویســندگی بابک کایدان یکی از بهترین سریال های 
نمایش خانگی سال 98بود که در 26قسمت پخش شد. 
داستان این سریال درام اجتماعی درباره رابطه عاشقانه 
زوجی به نام های کاوه و همتاست که مشکالتی موجب 
جدایی آنها می شود. مریال زارعی برای بازی در سریال 
مانکن در بیستمین دوره جشــن حافظ برنده جایزه 
بهترین بازیگر زن درام تلویزیونی شــد. این مجموعه 
در زمان پخش اش در زمره پربیننده ترین سریال های 
نمایش خانگی قرار داشــت. محمدرضا فروتن، مریال 
زارعی، امیرحسین آرمان، نازنین بیاتی، فرزاد فرزین، 
لیندا کیانی و حســین پاکدل از بازیگران این سریال 

پرطرفدار بودند.

ســریال »آقازاده« به کارگردانی بهرنــگ توفیقی و 
نویســندگی حامد عنقــا یکــی از جنجالی ترین و 
بهترین سریال های نمایش خانگی ســال 99بود که 
در 29قسمت پخش شد. این سریال اجتماعی سیاسی 
درباره آقازاده ای به نام نیما بحری است که ماموری به 
نام حامد تهرانی روی پرونده تخلفات اقتصادی او کار 
می کند. این سریال نیز در زمان پخش اش آمار میزان 
تماشا در پلتفرم های آنالین را جابه جا کرد. قطعات ترانه 
سریال آقازاده را نیز علی زندوکیلی خوانده است. امیر 
آقایی، پردیس پورعابدینی، سینا سهیلی، امین تارخ، 
مهدی سلطانی، امین حیایی، نیکی کریمی و  کامبیز 
دیرباز از بازیگرانی بودند که به ایفای نقش در این سریال 

پرداخته اند.

»می خواهم زنده بمانم« یک سریال ایرانی به کارگردانی 
شهرام شاه حسینی و به تهیه کنندگی محمد شایسته 
است که در سال 1400-1399ساخته شد. این سریال 
که در زمره ســریال های نمایش خانگی برتر قرار دارد 
به خوبی توانســت با مخاطب ارتباط برقرار کند. بازی 
درخشان سحر دولت شاهی به همراه حامد بهداد و پدرام 
شریفی در کنار افسانه چهره آزاد، علی شادمان، بابک 
کریمی، آناهیتا درگاهی، عزت اهلل مهرآوران در موفقیت 
سریال بی تأثیر نبود. داستان این سریال درباره دختری 
به اسم هماست که برای پدرش جشن تولد خانوادگی 
می گیرد. اما درست در شب تولد مأموران کالنتری آمده 
و او را به جرم حمل مواد مخدر دستگیر می کنند. هما 

برای اثبات بی گناهی پدرش هر کاری می کند.

»ملکه گدایان« ســریالی بــه کارگردانی حســین 
سهیلی زاده و به تهیه کنندگی علی طلوعی و رحمان 
ســیفی آزاد اســت که در سال 1399ســاخته شد. 
سهیلی زاده که تا کنون سریال های موفقی برای تلویزیون 
ساخته است در این سریال نیز به موضوع تکدی گری 
پرداخته است. تولید ســریال ملکه گدایان از پیش از 
شیوع کرونا آغاز شد و عمده روزهای تصویربرداری آن 
در روزهای کرونا ادامه یافت. بخش هایی از سریال ملکه 
گدایان در اســتانبول ترکیه فیلمبرداری شده است. 
از بازیگران این ســریال می توان به باران کوثری، رؤیا 
نونهالی، پانته آ بهرام، فرزاد فرزیــن، آرمان درویش و 

محمدرضا غفاری اشاره کرد.

ســریال »خوب، بد، جلف« که ماجــرای آن از فیلم 
ســینمایی موفق خوب بد جلف آغاز می شــود یک 
مجموعه کمدی و سرگرم کننده به کارگردانی محسن 
چگینی و نویسندگی پیمان قاسمخانی است. آنچه در 
رابطه با سریال خوب بد جلف وجود دارد این است که 2 
شخصیت اصلی یعنی پژمان جمشیدی و سام درخشانی 
در هر قسمت ماجرای دو رفیق را به نمایش می گذارند 
که در برخورد با هر چالش با حداقل ذکاوت و هوشمندی 
رفتار می کنند که همین امر لبخند را بر لبان مخاطبان 
می نشاند. پژمان جمشیدی، ســام درخشانی، حامد 
کمیلی، آناهیتا درگاهی، فرهاد آییش، شکیب شجره، 
گوهر خیراندیش، مارال فرجاد، فرزین محدث، محمد 
بحرانی و امیرمهدی ژوله از بازیگران این سریال هستند.

سریال »شــهرزاد« به کارگردانی حسن فتحی یکی 
از پرفروش ترین سریال های شــبکه نمایش خانگی 
به حســاب می آید. یکی از مهم ترین دالیل موفقیت 
این سریال را می توان حضور بازیگران شناخته شده 
در آن دانســت.   بازیگرانی مانند علی نصیریان، ترانه 
علیدوستی، شهاب حسینی، مصطفی زمانی، پریناز 
ایزدیــار، غزل شــاکری، مهدی ســلطانی، محمود 
پاک نیت، هومن برق نورد و... . فصل اول این ســریال 
درام، عاشــقانه و تاریخی در سال 1394پخش شد. 
نویسندگی سریال شهرزاد را حســن فتحی و نغمه 
ثمینی برعهده داشــتند. داستان این سریال در دهه 
1330خورشــیدی می گذرد و روایتی عاشقانه را به 

تصویر می کشد.

    از ســریال یاغی شروع کنیم. 
به نظر شما این ســریال که چند 
قســمت از آن در سینمای خانگی 
پخش شــده تا همین جا توانسته 
مخاطبان خودش را پیــدا کند و 
بازخورد و واکنش مردم نسبت به 

این سریال را چطور می بینید؟
سریال یاغی که فقط 6قسمت از آن پخش شده 
تا اینجا کاماًل موفق بوده اســت. اینگونه که من 
دیده و شــنیده ام، توانسته مخاطبان بسیاری را 
جذب کند و خوشــبختانه مردم این سریال را 
دوست دارند. به اعتقاد من این عالقه و استقبال 
مردم گویای این واقعیت است که می توان با کار 
خوب مخاطب را جذب و بــا مردم ارتباط برقرار 
کرد. فقط نیاز اســت که برای ساخت کارهای 
خوب که باب میل مردم و جامعه باشــد تالش 

بیشتری صورت بگیرد.
    درباره حضورتان در ســریال 
یاغی بگویید و اینکه چطور شــد 
بازی در نقــش علــی گرگین را 

پذیرفتید؟
خب، یکی از دالیل حضور من در این ســریال 
کارگردان آن بــود. محمــد کارت، کارگردان 
کاربلدی اســت و قبل از اینکه پیشــنهاد بازی 

در این ســریال به دستم برســد عالقه داشتم 
بــا او کار کنــم. در نتیجه وقتی آقــای کارت، 
نقش علی گرگین در ســریال یاغــی را به من 
پیشنهاد کرد، بسیار خوشحال شدم و با اشتیاق 
آن را قبول کــردم. هرچند نقش مــن در این 
ســریال کوتاه اســت اما همین حضور کوتاه را 
هم به شــدت دوســت دارم و تمام تالش خودم 
را کرده ام تا خواســته های کارگــردان در مورد 
این نقش برآورده شــود. در مجموع همکاری با 
محمد کارت برای من فوق العاده اســت چون او 
شخصیتی فهمیده و خالق دارد و به خوبی کار 

را مدیریت می کند.
    درباره نقش تان در این ســریال 
یعنی علی گرگین بگویید و اینکه 
چطور در قالب چنین شــخصیت 
و کاراکتر متفاوتی فــرو رفتید؟ 
منظورمان این است که تجربه قبلی 
در این زمینه داشته اید یا مطالعه ای 
و پژوهشی انجام داده اید تا بتوانید 

نقش را اجرایی کنید...
واقعیت این است که بازی در نقش علی گرگین 
برای من بسیار سخت بود چون هیچ شباهتی با 

شخصیت واقعی من نداشت.
    از چــه روش هایی اســتفاده 
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کرده اید تــا بتوانید بــه این فضا 
نزدیک شوید؟

جالب است بدانید برای رســیدن به شخصیت 
علی گرگین در ســریال یاغی و فــرو ر فتن در 
چنین قالبی بــه چند کمپ تــرک اعتیاد رفتم 
و با دقت فضا و آدم های آنجــا را دیدم و رفتار و 
گفتارشان را به ذهن ســپردم، با دقت به کلمات 
و لحن صحبت کردن شــان گوش دادم و با آنها 
همکالم شــدم تا به نتیجه دلخواهم برسم. البته 
هدایت درســت کارگردان هم تأثیــر زیادی در 

بهتر شدن کار داشت.
    همانطور که اشاره شد نقش شما 
در این ســریال خانگی متفاوت از 
نقش های قبلی اســت و مردم شما 
را بیشتر در نقش های طنز دیده اند 
تا جدی مثل علی گرگین ســریال 
یاغی! ایــن موضــوع تصادفی و 
ناخواســته پیش آمد یا خودتان 
تمایل دارید که بیشتر در نقش های 

طنز بازی کنید؟
خب، من نخستین کار خود را با بازی در سریال 
طنز »روزگار خوش حبیب آقا« شــروع کردم و 
با این ســریال به تلویزیون آمدم و فکر می کنم 
این موضــوع باعث شــد تا به نوعی بیشــتر در 
کارهای طنز ایفای نقش کنــم و در بین مردم 

واقعیت این است که کالً 
کار طنز و کمدی سخت و 
خنداندن مردم و مخاطب 
اصالً کار راحتی نیست. این 
موضوع هم فقط به سینمای 
ایران محدود نمی شود و در 
سینمای جهان  هم به همین 
شکل است!

و مخاطبان به عنوان بازیگر فیلم ها و سریال های 
طنز جا بیفتم. اینکه چرا اغلب در ســریال های 
طنز بازی می کنم کمتر در فیلم ها و سریال های 
جدی مثــل یاغی ایفــای نقش کرده ام شــاید 
یکی از دالیل اصلی آن این باشــد که یکســری 
از کارگردان ها و تهیه کننده ها دوســت ندارند 
و در واقع ریســک نمی کنند کــه از یک بازیگر 
جا افتــاده در کارهای طنــز در کارهای جدی 

استفاده کنند.
    چرا؟ می ترسند؟

تصورشان این است که تماشاگران این بازیگر را 
به عنوان طنز می شناسد، درصورتی که معتقدم 
این دیدگاه به هیچ عنوان درست نیست. وقتی 
یک فرد به عنوان بازیگر شــناخته می شــود آن 
بازیگر باید از عهده ایفای هر نقشی برآید، حال 

فرقی نمی کند آن کار جدی یا طنز باشد.
    خودتان بازی در ســریال های 
طنز را می پسندید یا کارهای جدی 

را ترجیح می دهید؟
نمی توانم بگویم طنز را بیشــتر دوست دارم یا 
کارهای جدی را بیشتر می پسندم و در واقع هر 
دو ژانر را دوست دارم. به نظر خودم در هر دو ژانر 

توانسته ام تقریباً موفق باشم.
    برگردیم به برند اصلی شــما که 
طنز و کمدی است و در این باره کمی 
صحبت کنیم. به نظر شما این روزها 
که مردم با مشــکالت عدیده ای 
مواجه هستند آیا خنداندن مردم 

سخت تر شده است؟
واقعیت این اســت که کاًل کار طنــز و کمدی و 
خنداندن مــردم و مخاطب اصــاًل کار راحتی 
نیســت. این موضوع هم فقط به سینمای ایران 
محدود نمی شــود و در ســینمای جهان هم به 
همین شکل است. حاال شــاید ما مشکالت مان 
بیشتر باشــد و کمی ســخت تر بخندیم اما در 
مجمــوع خندانــدن آدم ها در هر کجــای دنیا 
کار ســختی اســت و در نتیجــه بازیگرانی که 
در نقش های طنــز و آثار کمــدی ایفای نقش 
می کنند به شدت کارشان سخت است. موفقیت 
یک کار طنز هم فقط بــه توانایی های بازیگران 

برنمی گــردد و از کارگردان گرفته تــا بازیگر و 
نویسنده و در مجموع تمام این عوامل تأثیرگذار 
است. ســاخت یک کمدی خوب ابزار و عوامل 
خاص خــودش را می طلبــد، اما متأســفانه ما 
یکســری ابزارهــا را به خاطر شــرایط جامعه و 
ســلیقه های مدیریتی، در اختیــار نداریم و در 
نتیجه کارمان برای خنداندن مردم ســخت تر 

می شود.
    چند سالی می شود که ساخت فیلم 
برای شبکه های خانگی باب شده است 
و این سبک سریال ها اغلب توانسته اند 
در دل مخاطبان جا باز کنند. می شود 
ادعا کرد که در بحــث تولید فیلم و 
سریال، شبکه های خانگی به رقیبی 
قدرتمند برای صدا و ســیما تبدیل 
شده اند. از دیدگاه شما که تجربه بازی 
و کار در هردو مورد را دارید، ســاخت 
فیلم یا ســریال برای صداو سیما با 
شبکه های نمایش خانگی چه تفاوتی 
دارد و امروزه کدام را در جذب مخاطب 

موفق تر می بینید؟
راســتش من نمی خواهم از واژه رقابت برای این 
موضوع اســتفاده کنم، اما صدا و سیما با توجه 
به گســتردگی و تنوع مخاطبانش بــا عالقه و 
ســلیقه های متفاوت، طبیعی اســت که نتواند 
رضایت کامــل تمام مــردم و مخاطبان را جلب 
و همــه انتظارات جامعــه را بــرآورده کند، اما 
پلتفرم های شــبکه نمایش خانگی در این مدت 
توانسته اند آثاری تولید کنند که به دل مخاطب 
بنشــیند. بنابراین هم این پلتفرم ها و تولیدات 
آنها وجود دارنــد و هم تلویزیون. هرشــخصی 
می تواند از بین آنها برنامه های منتخب خودش 
که دوســت دارد را انتخاب کرده و آن را دنبال 
کند. به نظــر من در دنیــای امروز، رســانه ای 
موفق تر است که به ســلیقه مخاطبانش احترام 
می گذارد. با تمام وجود امیــدوارم در تلویزیون 
هم این اتفاق های مثبت بیفتد و این رســانه نیز 
به ســالئق مخاطبانش کمی احتــرام بگذارد تا 
بتواند بینندگان و مخاطبانش از امروز بیشــتر 

و بیشتر شود.
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