گفتگو

مريم احمدي

گفتگو با مريمشاهولي بازيگر جوان سينما و تلويزيون:

به خاطر هنر هميشه شاگرد
ممتاز بودم!

مريم ش���اه ولي بازيگر جواني است كه به
تازگي در س���ريال «نفس شيرين» خوش
درخشيده است .او پيش از آن در سريالهاي
هاي
«كيمي���ا» «گن���اه چه���ارم» و فيلم
باز دم دراز»
س���ينمايي «پارادايس» و «حقه
كه به تازگي اكران شده است ،به ايفاي نقش
پرداخته است.
* از خودت��ان و ش��روع بازيگريتان
بگوييد.
راس���تش را بخواهيد من وقتي كه  6ساله
بودم هميشه در تخيالتم جلوي آينه ،اداي
بازيگره���ا را در ميآوردم و هر وقت با مادرم
شديم،
از جلوي كانون فرهنگي هنري رد مي
دست مادرم را ميكشيدم و ميگفتم از آنها
راجع به كالس بازيگري س���وال كن كه معموالً هم ميگفتند كالس نداريم! تا زماني كه يك
گروه تئاتري دنبال يك دختربچه بودند و من را معرفي كردند .تقريباً همه ميدانس���تند كه
من چقدر عاشق بازيگري هس���تم و همان كار تئاتر ،شروع جدي كار بازيگري من شد .اما
هميش���ه خانوادهام سعي ميكردند اين عالقه من را فراموش كنند! در هر حال بعد از آن كار
فهميدم كه خيلي برايم بازيگري مهم اس���ت .بعد از آن هميشه كارهاي تئاتر مدرسه دست
هاي هنري ام نكنند ،هميشه شاگرد
من بود و به خاطر اينكه پدر و مادرم مخالفتي با فعاليت
ممتاز بودم!
اخبار هنري

تدوین «به وقت شام» تمام شد

با پایان تدوین «به وقت ش���ام» توسط مهرداد خوشبخت این فیلم برای حضور در جشنواره
ملی فیلم فجر آماده است.
با پایان تدوین «به وقت ش���ام»
ساخته جدید ابراهمیم حاتمی
کیا این فیلم برای حضور در سی
و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر
آماده می شود .سازمان اوج امسال
با این فیلم یکی از ش���انس های
بردن سیمرغ های فجر است.
هادی حج���ازی ف���ر و بابک
حمیدی���ان بازیگران اصلی این
فیلم هس���تند و به همراه آنها،
جمعی از بازیگران مطرح سوری و لبنانی نیز در فیلم ایفای نقش میکنند.
«به وقت شام» دربارة داعش و تهدیدات امنیتی آنها است.
فیلمبرداری «به وقت ش���ام» جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا در لوکیشن مربوط به یکی
های متعددی از جمله شهرک
های نظامی در تهران آغاز ش���د و در ادامه در لوکیشن
از فرودگاه
سینمایی دفاع مقدس ،پایگاه هوایی شیراز ،اصفهان و روستاهای اطراف شهریار پیگیری شد.

اعالم اسامی  11مستند جشنواره فیلم فجر

ب���ه گزارش روابط عمومی جش���نواره فیلم فجر ،با اعالم اس���امی  11فیلم منتخب هیأت
زاده هم در پی پایان کار هیأت انتخاب مستند
انتخاب مستند جشنواره فجر ،ابراهیم داروغه
یادداشتی را منتشر کرد.
در یادداشت دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر آمده است« :سینمای مستند ،سینمایی
ریشهدار و آگاهیبخش است که توانایی در برگرفتن سطوح مختلف جامعه را دارد .از این رو،
حضور مستندهای شاخص و منتخب را در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ارج مینهیم.
اکنون در پایان کار هیات انتخاب مستند سی و ششمین جشنواره فیلم فجر و به عنوان دبیر
این رویداد فرهنگی هنری ،صمیمانه به همه مستندسازان ایران اسالمی که خالصانه به ثبت

بعد از تئاترهاي مدرسه شروع دانشگاهم بود كه پدرم به من قول داد بعد از ثبت نام دانشگاه
اسمم را در كالس بازيگري بنويسد .اما از آنجايي كه من خيلي منتظر چنين روزي بودم ،روز
اول دانشگاه به جاي رفتن به دانشگاه رفتم كالس بازيگري!
* اولين كار حرفهايتان با چه اثري بود؟
بعد از كالس���هاي بازيگري و كارگاهها ،براي تست به دفتر اقاي عطشاني معرفي شدم و براي
فيلم سينمايي «پارادايس» تس���ت دادم .آقاي عطشاني به من اعتماد كردند و من هم فكر
كنم جواب اعتمادش���ان را دادم و تمام تالش���م را براي آن كار كردم .ورودم به سينما را
مي
مديون اعتماد ايشان هستم.
* اخيرا ً س��ريالي از شما تحت عنوان»نفس شيرين» از شبكه سوم پخش شد ،در
اين مورد توضيح ميدهيد؟
خب بعد از كار آقاي عطش���اني و سريال «كيميا» آقاي جواد افشار( ،كه هر دو كارگردان با
اخالق و حرفهاي بودند) براي بازي در سريال «نفس شيرين» به دفتر آقاي داريوش بابائيان
كه يكي از تهيه كنندههاي مطرح هستند ،دعوت شدم.
* آيا كانديدهاي ديگري براي نقش «مبينا» بود؟
م���ن از كانديدهاي ديگر اطالع ندارم چون در زمان پيش توليد تنها كانديد خود من بودم و
كلي تمرين كرديم التبه بايد بگويم كه نقش مبينا خيلي پرداخته شده بود و اما به دليل طوالني
شدن كار بسياري از سكانسها حذف شد اما در نهايت كار به هدف خودش و ما رسيد.
* خب پيام اين سريال اهداي عضو بود آيا خود شما به اهداي عضو اعتقاد داريد؟
اي
بله صد در صد معتقدم چون وقتي ما نيستيم خب يك موهبت بزرگي است كه بتوانيم وسيله
براي نجات جان چند نقر ديگر باشيم.
* آيا باند بازي در دنياي بازيگري را قبول داريد؟
براي من باند بازي در بازيگري ك ً
ال نامفهوم اس���ت ،چون اگر زندگي بازيگرها را مرور كنيد
ميبينيد كه براي همه اتفاقهايي افتاده كه در آن جايگاه باش���ند كه اين اتفاقها از طرف
خداست و بدون لطف و عنايت خداوند نميتوان در كار بازيگري موفق شد.
* در حال حاضر مشغول كاري هستيد؟
يكي از بهترين اتفاقهايي كه براي من در طول دوران كاريام افتاده است كار كردن با آقاي
رسول صدر عاملي است كه نقش كوتاهي را در كار جديدشان «سال دوم دانشكده من» ايفا
كردم كه برايم بسيار خوشايند و هيجانانگيز بود و از اعتمادشان ممنونم.
* و سخن پاياني؟
از مجله جوانان امروز ممنونم كه به دغدغه جوانان امروز ميپردازد.

پردازند ،خسته نباشید میگویم.
خالقانه احواالت و حقایق تلخ و ش���یرین این سرزمین می
امیدوارم مستندهای منتخب هیات انتخاب جشنواره سی و ششم فجر که عالوه بر تاکید بر
اند ،در برداشتن
های موضوعی و متنوع از تولیدات اخیر انتخاب شده
کیفیت ،با توجه به گونه
گامهای آغازین برای فرهنگسازی در حوزه مستندهای سینمایی موفق عمل کند که صد
ن این آثار حرکت کند؛ البته مستند سینمایی بخش
بایست به سمت اکرا 
البته این گامها ،می
کوچکی از سینمای مستند است و سینمای مستند نیز در همه ابعادش ،متعلق به سینمای
آینده این سرزمین است.
بنا بر این گزارش ،امس���ال پس از بازبینی یازده فیلم زیر توسط هیأت انتخاب بخش سودای
سیمرغ ،حداقل دو فیلم به این بخش اضافه خواهد شد و بر اساس آئیننامه جشنواره امسال،
دستاندرکاران این فیلمها در رشتههای مختلف مورد قضاوت داوران قرار خواهند گرفت.
اسامی یازده فیلم منتخب هیأت انتخاب مستند سی و ششمین جشنواره فیلم فجر (متشکل
از محمد آفریده ،حبیب احمدزاده و فرهاد مهرانفر) به شرح زیر است:
ا ...زاده
« -1آبی به رنگ آسمان» به کارگردانی امیر رفیعی و تهیه کنندگی امیر رفیعی ،علی فتح
« -2بانو قدس ایران» به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی و تهیهکنندگی مؤسسه فرهنگی عروج
« -3ترور سرچشمه» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگی مجید رجبی معمار
« -4در جستجوی فریده» به کارگردانی آزاده موسوی ،کوروش عطایی و تهیهکنندگی آزاده
موسوی ،کوروش عطایی
ا ...امیری
ا ...امیری و تهیهکنندگی باقر نظامی ،فتح
« -5در گرداب انقراض» به کارگردانی فتح
آرا ،یک دوس���یهی مس���کوت» به کارگردانی سیداحسان عمادی و تهیه کنندگی
« -6رزم
حسام اسالمی
های باروتی» به کارگردانی رضا فرهمند و تهیه کنندگی مرتضی شعبانی
« -7زنانی با گوشواره
« -8فریاد رو به باد» به کارگردانی عطا مهراد ،س���یاوش جمالی و تهیهکنندگی عطا مهراد،
سیاوش جمالی
روند» به کارگردانی اهلل کرم رضاییزاده و تهیه کنندگی اهلل
« -9ملوانان تنها به دری���ا نمی
کرم رضاییزاده ،مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
« -10موج نو» به کارگردانی احمد طالبینژاد و تهیهکنندگی مرکز گس���ترش س���ینمای
مستند و تجربی ،احمد طالبینژاد
« -11وه انتیوک ش���اپور» به کارگردانی سودابه مجاوری و تهیه کنندگی سودابه مجاوری،
مرکز سیمای خوزستان
س���ی و ششمین جشنواره فیلم فجر از  12تا  22بهمن  1396به دبیری ابراهیم داروغهزاده
برگزار خواهد شد.
دی 96
شماره 2250
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