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 سیدابوالحسن مختاباد روزنامه نگار 
حوزه موسیقی درگذشت

سیدابوالحسن مختاباد منتقد، پژوهشگر موسیقی و از روزنامه نگاران 
پیشکسوت این حوزه به دلیل سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، فاطمه مهدوی خواهرزاده سیدابوالحس��ن 
مختاباد نویس��نده، منتقد، پژوهشگر موس��یقی و از روزنامه نگاران پیشکسوت 
در گفتگو با خبرنگار ایرنا ضمن تایید خبر درگذش��ت این پژوهش��گر گفت: 
سیدابوالحسن مختاباد بر اثر سکته قلبی در ۵۳ سالگی دارفانی را وداع گفت.
سیدابوالحس��ن مختاباد متولد ۲۲ دی ۱۳۴۸ در امره و برادر عبدالحس��ین 

مختاباد آهنگساز و خواننده شناخته شده موسیقی سنتی بود.
سیدابوالحسن مختاباد تابستان س��ال ۱۳۷۲ به کار در نشریه مشغول شد. 
بهمن همان سال با کار در بولتن جشنواره تئاتر فجر، کار حرفه ای خود را آغاز 
کرد و س��پس در بهار سال ۱۳۷۳، به عنوان عضو تحریریه روزنامه همشهری 
وارد این روزنامه شد و تا همین اواخر با این روزنامه و تعداد دیگری از رسانه ها 

همکاری داشت.
مختاباد فعالیت صنفی در حوزه موسیقی را با انتخاب به عنوان بازرس کانون 
پژوهشگران خانه موس��یقی در سال ۸۱ آغاز کرد و سپس در کنار سردبیری 
نشریه خبری این نهاد، در دوره های بعد به عنوان عضو )۱۳۸۳–۱۳۸۵(، نایب 
رئی��س )۱۳۸۵–۱۳۸۷( و رئیس هیئت مدی��ره )۱۳۸۷–۱۳۸۹( این کانون 
انتخاب ش��د. در این دوره او دبیری سمینار بررسی سه دهه موسیقی ایران را 
در هفت میزگرد در جشنواره موسیقی فجر سال ۱۳۸۷بر عهده داشت که به 
درخواست کامبیز روشن روان به عنوان دبیر جشنواره این میزگردها را برگزار 
ک��رد. وی دو دوره متوالی از س��وی مجمع عمومی خانه موس��یقی به عنوان 
بازرس اصلی این نهاد صنفی انتخاب شد و نیز نهادینه کردن و برگزاری چند 

دوره کتاب و آلبوم سال خانه موسیقی از ابتکارات صنفی او به شمار می رود.
مرحوم مختاباد همچنین موسیقی را با یادگیری آواز در سال های اولیه دهه 
هفت��اد نزد کریم صالح عظیمی آغاز کرد و در ادامه مدتی نزد س��یدنورالدین 
رضوی سروستانی ردیف آموخت و نیز شیوه آوازی طاهرزاده به روایت نورعلی 
خ��ان برومند را نیز نزد حمیدرضا نوربخش فرا گرفت. ضمن آنکه چند مدتی 
هم نزد کمال الدین عباس��ی ردیف آوازی را فراگرفت. در این مدت آموزه های 
آوازی و صداسازی را با برادرش سیدعبدالحسین مختاباد استمرار داد و سلفژ 
و تئوری موس��یقی را نزد محسن الهامیان و نواختن سه تار را هم برای مدتی 
کوتاه نزد حمید س��کوتی، رضا موس��وی زاده، پیمان س��لطانی و بهداد بابایی 
آموخت. روح اهلل خالقی، بهارس��تان: پرس��ه ای در گنجینه ادب پارسی، نشر و 

نوشتار: یادداشت هایی درباره کتاب و نشر از جمله آثار اوست.

ناگفته های نوروزبیگی درباره پرونده قضایی 
»برادران لیال« و خطر قاچاق فیلم

تهیه کننده فیلم »برادران لیال« با اشاره به اینکه در ارتباط با ساخت 
این فیلم پرونده قضایی برایش تشکیل شده است و با سخت  توصیف 
کردن این تنبیه برای سازندگان یک فیلم می گوید: درخواست می کنم 
با توجه به نمایش نس�خه ای تازه  از فیلم در فرانسه تا یک ماه آینده، 
ش�ورای پروانه نمایش تکلیف فیلم را برای اکران قانونی داخل کشور 

مشخص کند.
جواد نوروزبیگی، تهیه کننده فیلم »برادران لیال« که این فیلم در دوره گذشته 
جش��نواره فیلم کن حضور حساسیت زایی داشت و در عین حال جایزه فیپرشی 
جشنواره را از آن خود کرد، در گفت وگویی با ایسنا درباره آخرین وضعیت پروانه 
نمایش این فیلم که قرار اس��ت به زودی نسخه  بلورِی آن در فرانسه نمایش داده 
ش��ود و اینک��ه این اتفاق امکان دانلود و پخش کپ��ی غیرقانونی فیلم را به وجود 
می آورد، توضیح داد: پس از پایان جش��نواره کن، در چند مرحله طی جلس��ات 
حضوری متعدد و نیز به صورت کتبی درخواست دادم که فیلم »برادران لیال« در 
ش��ورای پروانه نمایش بررسی و شرایط برای اکران مهیا شود اما واکنش ها نشان 
می داد که انگار چنین اتفاقی رخ نخواهد داد؛ در حالی که فیلم پروانه ساخت داشت 
و قاعدتاً باید طبق قانون، در شورای پروانه نمایش بررسی می شد. البته یک ماه پس 
از جشنواره کن رییس سازمان سینمایی تاریخی را اعالم کرد تا تمام فیلم هایی که 
بدون پروانه ساخت تولید شده بودند برای دریافت پروانه نمایش مراجعه کنند ولی 
ما پروانه ساخت هم داشتیم و این مسائل پیش آمده بود. به نظرم مقاومت شورا 
بر این بود که چرا قبل از اطالع و بازبینی آن ها فیلم به جشنواره کن ارسال شده 
بود، چون می ش��نیدم که می گویند فیلم که به خارج از کشور ارسال شده، دیگر 
چه دلیلی دارد آن را ببینند؟ البته این تناقض هم وجود دارد که برای فیلم های 
بعد از »برادران لیال« مثل »شب، داخلی، دیوار« یا »تفریق« چنین برخوردی نشد، 
چرا که آن ها فرصت بیشتری پیش از حضور در جشنواره ها داشتند.  او ادامه داد: 
همچنین این اتفاق در حالی رخ داده بود که طبق سنوات گذشته فیلم ها به محض 
آماده شدن به جشنواره های بین المللی ارائه می شدند و متناسب با پذیرش در این 
رویدادها مراحل آماده سازی و گرفتن مجوز توسط فیلمسازان پیگیری می شد که 
اصالحات احتمالی هم انجام شود ولی CGI )جلوه های ویژه کامپیوتری( »برادران 
لیال« خیلی دیر یعنی دو، سه روز مانده به مهلت پایانی کن تکمیل شد. درواقع تا 

پیش از آن فیلم اصال آماده نبود که به شورا ارائه دهیم. 
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حسین ش�هابی، کارگردان س�ینما در حالی با مرگ 
ناگهانی خود دوس�تان و همکارانش را در اندوه فرو برد 
که از چند ماه قبل در تدارک اکران آخرین فیلمش بود 
و اتفاق�ا خودش هم یکی از نقش ه�ای اصلی آن را ایفا 

کرده بود.
به گزارش ایسنا، حسین ش��هابی متولد هفتم آذرماه سال 
۱۳۴۶ در دهه ۷۰ با ساخت فیلم های کوتاه و بلند تجربی به 
طور جدی ش��روع کارش را در سینما رقم زد و بعد در ابتدای 
دهه ۹۰ اولین فیلم بلند س��ینمایی خود را کارگردانی کرد. او 
فیلم »به خاطر مهدی« را ساخت که به اکران درنیامده و »روز 
روشن« که در سی ویکمین جشنواره فیلم فجر تندیس بهترین 
فیلمنامه را دریافت کرد از شناخته ش��ده ترین فیلم های این 

فیلمساز است.
او دقیقا یک دهه قبل یعنی در س��ال ۱۳۹۱ با همین فیلم 
در جشنواره فجر شرکت کرد و حاال در آستانه چهل ویکمین 

دوره و در شرایطی که در فکر ساخت یک فیلم جدید بود، از 
دنیا رفت. شهابی پس از »روز روشن«  تا سال ۱۳۹۵ سه فیلم 
بلند دیگر با نام های »حراج«، »بی صدا« و »آزاد به قید شرط« 
را نویس��ندگی و کارگردانی کرد و در بیش��تر آثارش بیش از 
آنکه درگیر حضور بازیگران ستاره و گیشه باشد، دغدغه طرح 
موضوعات و داستان هایی از زندگی و مشکالت انسان را داشت. 
در »آزاد به قید ش��رط« با بازی امیر جعفری داس��تان مردی 
را روایت کرد که به ۲۰ س��ال حبس محکوم ش��ده و پس از 
تحمل نیمی از این دوره به طور مشروط از زندان آزاد می شود. 
چالش مهم برای این ش��خصیت جلوگیری از هر نوع تخلف و 
و نزاع اس��ت؛ کاری که برای او آن هم در جامعه ای که پس از 
۱۰ س��ال برایش بیگانه شده سخت است. فیلم »بی صدا« که 
ابتدا »سرطان« نام داشت با نگاهی که صرفا امیدبخش نبود، به 
مصائب زندگی بیماران مبتال به سرطان می پرداخت و فیلمساز 
تالش کرد تا بخشی از تلخی های زندگی این بیماران را روایت 
کند. »حراج« هم یکی دیگر از فیلم های اجتماعی اوست که با 
حضور بازیگران تئاتری ساخته شد و تابستان امسال هم برای 
جدیدترین فیلمش که پس از ۶ سال آن را ساخته بود، پروانه 
نمایش گرفت. فیلمبرداری »رو در رو« که ابتدا »تست آخر« 
نام داشت، زمستان سال ۱۴۰۰ تمام شد و حسین شهابی در 
کنار فریبا خادمی، بازیگر فیلم حراج، یکی از نقش های اصلی 
را بازی کرده بود. شهابی در این فیلم به چالش های کسانی که 
به بازیگری در س��ینما عالقمند هستند و تست های مختلف 
بازیگری را در آموزشگاه های سینمایی می دهند، پرداخته بود.

یک کارگردان دیگر که اجل مهلت تماشای فیلمش را نداد
انتقاد تهیه کننده س�ریال »آکت�ور« به روند مجوز 
دادن به سریال ها در سازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصویر فراگیر و »عجیب« خواندن این رویه از سوی 
وی، توضیحاتی را از س�وی س�اترا به همراه داش�ته 

است.
محمدص��ادق افراس��یابی � معاون کارب��ران و تنظیم گری 
اجتماعی س��اترا � در گفت وگویی با ایسنا در تشریح روندی 
که سریال اخیر نیما جاویدی در سازمان تنظیم مقررات صوت 
و تصویر فراگیر برای دریافت مجوز پشت سر گذاشت، یادآور 
شد: سیزدهم شهریور ماه ۱۴۰۱ ساترا طی نامه ای در مکاتبه با 
فیلیمو، ابهاماتی که درباره محتوای سریال مطرح بوده است را 
ابالغ کرده است که از سوی پلتفرم مذکور به این نامه پاسخی 
داده نش��د. مجددا در تاریخ هجدهم مهر ماه ۱۴۰۱، ساترا با 
فیلمو مکاتبه می کند و نکاتی را در ارتباط با محتوای سریال 
به فیلیمو اعالم می کند. او خاطرنشان کرد: همچنین در تاریخ 
۶/ ۷/ ۱۴۰۱ یک جلس��ه کارشناس��ی با دعوت از آقایان نیما 
جاوی��دی و مجید مطلبی � کارگردان و تهیه کننده س��ریال 
»آکتور« � در س��اترا برگزار و اهم مالحظات محتوایی درباره 
طرح ثبت شده برای س��ریال به این دو نفر اعالم می شود. در 
این جلسه مش��خص می شود طرح اولیه ثبت شده در سامانه 
س��اترا در مرحله تولید تغییراتی داشته و طرح دیگری تولید 
ش��ده است. علیرغم اینکه طرح ثبت ش��ده در مرحله تولید، 
تغییراتی داش��ته ولی با توجه به مذاکرات جلس��ه حضوری، 
ساترا موافقت نامه کلی تولید ۲۶ قسمت سریال »آکتور« را بر 

مبنای مجوز اولیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تایید کرده 
است. ولی صدور مجوز انتشار منوط به ارزیابی و بازبینی هشت 

تا ۱۰ قسمت از سریال شده است.
افراس��یابی در توضیح روندی که سریال آکتور طی کرد، 
خاطرنش��ان کرد: پنجشنبه � ۲۹ دی ماه � فیلیمو نامه ای 
جدید به ساترا می نویسد و به روند کار اعتراض می کند که 
این نامه  در تاریخ دوم بهمن ماه توس��ط ساترا پاسخ داده 
می شود؛ مبنی بر اینکه هنوز هشت تا ۱۰ قسمت از سریال 
که از پلتفرم خواس��ته ش��ده تا برای بازبینی تحویل داده 
ش��ود، محقق نشده است و تنها سه قس��مت تحویل داده 
شده بود. معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی ساترا دلیل 
درخواس��ت برای بازبینی هشت تا ۱۰ قس��مت از سریال 
را، فراهم ش��دن امکان جمع بندی و بررس��ی روند قصه و 
روای��ت، بیان و تاکید کرد با ارائه س��ه قس��مت، این مهم 

ممکن نمی شود.

پاسخ ساترا به انتقاد از روند مجوز برای سریال نیما جاویدی

س�ینمای ایران درحالی وارد یازدهمین ماه س�ال 
شده که گیش�ه آن از مرز ۳۵۰ میلیارد تومان عبور 

کرده است.
به گ��زارش خبرنگار س��ینمایی ایرنا، پ��س از یک  پائیز 
راکد، کمتر کس��ی تصور می کرد س��ینمای ایران بتواند تا 
عید نوروز، فیلم  جدیدی را به روی پرده بفرس��تد و گیشه 
آن از م��رز ۳۰۰ میلیارد تومان عبور کن��د. اما با توجه به 
اک��ران چند فیلم جدید، س��ینماها خیل��ی زودتر از آنچه 
تصور می شد به رونق نسبی رسیدند تا گیشه در نخستین 
روزهای فصل بهمن بتواند از مرز ۳۵۰ میلیارد تومان عبور 

کرده و برای قله های دیگر خیز بردارد.
س��ینمای ایران در س��ال ۱۴۰۱، درحال��ی از مرز ۳۵۰ 
میلی��ارد توم��ان عبور کرد که تع��داد مخاطبان آن به ۱۱ 
میلی��ون و ۴۰۰ هزار نفر رس��ید. برای این تعداد مخاطب، 

۵۳۶ هزار سانس تعریف شد.
پرفروش تری��ن فیل��م امس��ال، انفرادی اس��ت که هفتم 
اردیبهش��ت به روی پرده رفت و توانس��ت ب��ا ۲ میلیون و 
۴۳۵ هزار مخاطب، گیش��ه ای ۷۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون  
تومانی داش��ته باشد. ساخته مسعود اطیابی، بدون در نظر 
گرفتن تورم، نخس��تین فیلمی است که به چنین گیشه ای 

در سینمای ایران دست یافته است.

س��گ بند که در سبد نوروزی س��ینماها قرار داشت نیز 
موفق به جذب ۱ میلیون و ۳۱۷ هزار مخاطب ش��د. فیلم 
مهران احمدی با ۴۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروش، 

به دومین فیلم  پرمخاطب و پرفروش امس��ال تبدیل شده 
است.

بخارس��ت که از ۲۴ آبان به روی پرده رفته، یک  رکورد 

خ��وب از خود به  جای گذاش��ته. فیلم  مس��عود اطیابی در 
۷۰ روز نمایش خود توانس��ت با ۷۳۹ هزار مخاطب و ۲۳ 
میلی��ارد و ۶۰۰ میلی��ون تومان فروش، تا امروز، س��ومین 

فیلم  پرفروش سال باشد.
علف زار که از س��وم خ��رداد اکران ش��د، اگرچه با ۶۴۷ 
هزار مخاطب، چهارمین فیلم پرفروش امس��ال اس��ت اما 
این تعداد مخاطب و گیش��ه ۲۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیونی، 
نخستین س��اخته کاظم دانش��ی را به پرفروش ترین فیلم  
 اجتماع��ی س��ینمای ۱۴۰۱ ت��ا به ام��روز تبدی��ل کرده 

است.
رومن��س تی تی نیز که از نیمه ه��ای تیرماه به روی پرده 
رفت،  ۶۵۷ هزار مخاطب داش��ت. این فیلم در گیشه، ۲۱ 
میلی��ارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخت تا به پنجمین فیلم  

پرفروش امسال تبدیل شود.
پس��ر دلفینی، ابلق، دوزیس��ت، لوپتو و موقعیت مهدی، 
۵ فیلم  پرفروش بعدی س��ینماهای کشور در سال ۱۴۰۱ 

محسوب می شوند.
باتوجه به تداوم  اکران آثار جدید تا انتهای سال و نمایش 
چند فیلم جدید، این انتظار می رود که س��ینمای ایران تا 
پایان این سال سخت بتواند خود را به گیشه ۵۰۰ میلیارد 

تومانی نزدیک کند.

سینمای ایران ۳۵۰ میلیاردی شد

شرلوک هولمز به دنبال َهووی زری خانم در تهران
ابراهیم رها، شرلوک هولمز را به تهران آورده تا عقب هووی زری خانم برود.

 این طنزپرداز درباره مجموعه جدید خود که جلد نخست آن با عنوان »شرلوک هولمز وسط شاهنامه« در نشر نون منتشر 
شده،  به ایسنا گفت: این مجموعه در واقع داستان بلند طنز با شخصیت اصلی  شرلوک هولمز است. قرار است این مجموعه 

شش جلدی، هر کدام بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ صفحه، در بازه زمانی یک ساله، منتشر  شوند.
 او س��پس با بیان این که از جابه جایی زمانی و مکانی در این داس��تان ها اس��تفاده کرده است، گفت: وقایع کتاب در دهه 
۵۰ شمسی در تهران می گذرد؛ در واقع شرلوک هولمز در لندن اواخر قرن ۱۹ درگیر جادوی سیاه می شود و از دور میدان 
فردوس��ی تهران در اوایل دهه س��ردرمی آورد. این تغییر زمانی و مکانی که هولمز، یک باره ۷۰-۸۰ س��ال جلوتر و به کشور 
دیگ��ری با اقلیم و فرهنگ خاص خود می رود و مواجهه او و دس��تیارش دکتر واتس��ن با خصوصی��ات اخالقی و رفتارهای 

اجتماعی ما ایرانی ها که به نظر می آید در  طول  دهه های مختلف تغییر نکرده، طنز خوبی به دست می داد.  
رها با اشاره به عالقه مردم به برنامه »تونل زمان« )برنامه یکی از شبکه های ماهواره ای درباره ایران دهه ۱۳۵۰( خاطرنشان 
کرد: در این مجموعه با زاویه  طنز و نقادانه به مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران در اوایل دهه ۵۰  پرداخته ام. 
در واقع این کتاب تونل زمان از منظر من و نوع نگاه من با همان دغدغه ها و دلمشغولی های هیشگی ام در نقد اجتماعی و 

سیاسی و فرهنگی است.
 این طنزپرداز که از جابه جایی زمانی و مکانی در رمان »دو قطعه عکس۴*۶« اس��تفاده کرده و ژان  والژان را در اتفاقات 
ته��ران اول ده��ه ۸۰ آورده بود، گفت: این جابه جایی زمانی و مکانی ماجراهای طنزآمیز خوبی می دهد. کس��انی که کتاب، 
فیلم و یا س��ریال شرلوک هولمز و دس��تیارش را دیده باشند، آن ها را می شناسند. او یک کارگاه تخیلی اهل انگلستان و از 
کارکترهای معروف ادبیات اس��ت. حاال به مسائل سیاس��ی و اجتماعی ایران دهه ۵۰، پیرنگ پلیسی –جنایی داستان های 
هولمز را هم اضافه کنید، چه ملغمه ای می شود. فکر کنید شرلوک هولمزی که پرونده های پیچیده قتل به او ارجاع می شده 
حاال پرونده هایش به این شکل است که زری خانم بیاید بگوید آیا جعفرآقا، شوهرم، سر من هوو آورده یا نه؟ شرلوک هولمزی 
که معمای قتل حل می کرده حاال باید عقب هووی زری خانم بگردد و متوجه ش��ود جعفر آقا هوو آورده یا نه؟ رد پررنگ 
مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی الیه های سیاسی به ماجرا اضافه می شود در عین حال گره گشایی و گره افکنی معمایی و 

طنز در داستان وجود دارد، که ترکیب آن ها برایم جذاب بود.
 »شرلوک هولمز و قیصر« )که احتماال تا پایان سال ۱۴۰۱ منتشر می شود(، »شرلوک هولمز، جون دل«، »شرلوک هولمز 
و ترانه های ممنوعه«، »ش��رلوک هولمز و نوبت عاش��قی« و »ش��رلوک هولمز کنار امجدیه« دیگر عنوان های این مجموعه 
هستند که طی سال آینده منتشر خواهد شد. جلد سوم این مجموعه به ناشر تحویل داده شده و ابراهیم رها درحال نوشتن 
جلد چهارم است، البته او در این باره گفت: پیرنگ داستانی و شکل و شمایل همه ۶ جلد در بهار امسال )۱۴۰۱( انجام شده 
بود. خالصه هر ۶ جلد را داشتم، سه جلد تحویل ناشر شده  است.  جلد اول منتشر شده و جلد دوم احتماال تا پایان امسال 
منتش��ر خواهد ش��د.   به گفته این طنزپرداز، هر کدام از این کتاب ها در عین مستقل بودند بهم پیوستگی دارند؛ یعنی هر 
کدام از عنوان ها در عین این که یک کتاب کامل هستند، بخشی از یک داستان بلند هم هستند. او این ویژگی یعنی استقالل 

هر کدام از عنوان ها در عین ارتباط با دیگر عنوان ها را یکی از چالش های نوشتن این مجموعه می خواند.  
رها که در کارنامه اش سه گانه طنز »َهرَدمبیل« )»دری وری«، »پرت و پال« و »چرت و پرت«( را دارد، درباره تفاوت های 
مجموعه جدیدش با این س��ه گانه گفت: تاجایی که به خاطر دارم، داس��تان بلند در ۶ جلد، آنهم در حوزه طنز نداش��تیم. 
مجموعه »ش��رلوک هولمز« قرار اس��ت در یک بازه زمانی نزدیک بیرون بیاید و از طرف دیگر انس��جام موضوعی افزون تری 
نسبت به سه گانه »هردمبیل« دارد؛ این سه گانه دچار تغییر و تحوالت بسیاری شد، سال ۹۵ »دری وری« را نوشتم و برای 
ادامه اش تردید داش��تم. بعد در س��ال ۹۶   »پرت و پال« منتش��ر ش��د و »چرت  و پرت« که به سال ۹۸ منتشر شد. اما این 
مجموعه از ابتدا برای ۶ جلد تنظیم ش��ده اس��ت.  او در پایان گفت: من از آن دس��ته نویسنده هایی نیستم که بگویم خیلی 
کتاب از من منتش��ر ش��ده، این هم یکی از آن ها. هر کاری که از من منتش��ر شود، برایم هیجان انگیز است و در من شوق و 
ذوق ایجاد می کند. این کار هم برایم هیجان انگیز بود. دو سه سالی بود که کتاب جدیدی از من بیرون نیامده بود درحالی که 
این اتفاق برایم نمی افتاد، زیرا همیشه سعی می کنم از نوشتن دور نمانم تا قلمم زنگ نزند. در این سال ها درگیر فیلمنامه 
بودم. البته کتابی هم با شخصیت خودم »علی میرمیرانی« درباره جام جهانی داشتم که پیش تر درباره منتشر نشدنش، به 

شما گفته ام. همه این ها باعث شده که برای این کار، اشتیاق  بیشتری داشته باشم.
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زنی خارجی در بازار برده فروش های »عشق کوفی«
بازیگ�ر فیل�م در حال اکران »بانک زده ها« در س�ریال »عش�ق کوفی« 
نق�ش زنی خارجی را بازی می کند که به اش�تباه ب�ه عنوان برده فروخته 

می شود.
مین��ا عبدی در گفت وگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون ایرنا ضمن اعالم این خبر 
گفت: سریال ۱۴ قسمتی عشق کوفی به کارگردانی حسن آخوندپور هم اکنون در 
شهرک سینمایی غزالی حال فیلمبرداری است. من در این سریال نقش یک دختر 
خارجی را بازی می کنم که به اش��تباه به عنوان برده به برده دار فروخته می شود. 
فیلمنامه این سریال هنوز در حال نگارش است و بازی من ادامه دارد. عشق کوفی 
قرار است روایتگر یک عشق در کوفه سال ۶۱ هجری قمری باشد و ماجرای آن تا 
واقعه کربال و شهادت امام حسین)ع( ادامه پیدا کند. احتمال دارد نسخه سینمایی 

این فیلم با نام نائله در جشنواره فیلم فجر امسال حضور داشته باشد.
وی اف��زود: م��ن برای بازی در این س��ریال به دفتر آقای س��عدی، تهیه کننده 
اثر رفتم. از تعداد زیادی بازیگر تس��ت گرفتند و خوش��بختانه بازی من را دوست 
داشتند. ورود به دنیای بازیگری و سینما سخت و برای من خیلی جذاب است که 

با تس��ت انتخاب ش��وم. عشق کوفی یک سریال زمان بر است و در سال های آینده 
پخش می شود. در سریال سلمان فارسی هم بازی داشتم که ساخت آن چند سال 

طول می کشد.
عبدی درباره نقشش در فیلم بانک زده ها که امسال اکران شد توضیح داد: چهار 
خواهر جیب بُر در قصه هستند که من خواهر کوچک هستم. چون سابقه بازی در 
تئاتر را داشتم، به آقای رویین تن، تهیه کننده فیلم معرفی شدم و آقای اردکانی 
کارگردان فیلم مرا دیدند و برای نقش انتخاب شدم. بازی در سریال کمدی برای 

هر بازیگری یک چالش است و بازیگر می تواند خودش را در این ژانر بسنجد.
وی با یادآوری این نکته که در این فیلم با نسرین مقانلو، سحر قریشی و پارمیدا 
امید همبازی بوده گفت: من با زنده یاد علی انصاریان پالن مش��ترک نداشتم. ولی 
می دان��م خیلی  منتظر اک��ران این فیلم بود. در زمان اک��ران فیلم همه حس می 
کردیم که ایشان حضور دارد و به همین خاطر لحظه غم انگیز کارمان اکران فیلم 

بود. تمام مردم ایران دوست شان داشتند.
این بازیگر درباره نق��ش خودش در بانک زده ها تاکید کرد: به خاطر گریمی که 

داش��تم، خیلی از دوستانم من را نش��ناختند. در گریم صورتم را تیره و پر از کک 
و م��ک کردن��د. این چهار خواهر جیب بر و خالفکار هس��تند و مردم محله از آنها 
می ترسند. چون قصه در جنوب شهر می گذشت، من چند روز به محله های جنوبی 

تهران رفتم و با دقت همه چیز را تماشا کردم.
عبدی با بیان این که ورود به دنیای بازیگری س��خت اس��ت اظهار داش��ت: من 
خودم هیچ آش��نا و رابطی در سینما نداش��تم. متقاضی برای بازیگری خیلی زیاد 
است و تعداد فیلم هایی که ساخته می شود زیاد نیست. معتقدم بازیگر باید صبور 
و پوست کلفت باشد. چون تو به عنوان بازیگر یک جا بازی می کنی و خوب دیده 
نمی ش��وی. ولی نباید کم بیاوری. هر اتفاقی برای یک بازیگر ممکن اس��ت بیفتد. 

نباید ناامید شوی.
وی که در فیلم عصب کشی به کارگردانی امیر توده روستا هم بازی کرده افزود: 
در این فیلم نقش متفاوتی را بازی میکنم. من بازیگر منعطفی هس��تم و دوس��ت 
دارم همه نقش ها را تجربه کنم. در تئاتر هم نقش های متنوعی مثل زن روستایی 

و همسر شهید را انتخاب کردم.


