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سینما و تلویزیون
گفت و گوی منتشر نشده از زنده یاد حسین محب اهری

نمایش در خانه

آخرینحرفهای«آقایمعلم»

«همه چی عادیه» را به خانه ببرید
فیلم «همه چی عادیه»
گروه سینما و تلویزیون
روایتگر داستان زندگی
جوانی روستایی (با بازی عباس غزالی) است که به
دلیل کمبود و بحران آب و به دنبال لقمه نانی به
پایتخت مهاجرت میکند .او مجبور به فعالیت در
مشاغلی میشود که دانش و تجربهای از آنها ندارد.
بهنوش بختیاری ،سحر قریشی ،لیال بلوکات ،رضا
رویگری ،رز رضوی ،نگین معتضدی ،امیر جنانی و
پژمان بازغی از جمله بازیگران این فیلم هستند.
داستان این فیلم درباره جوانی است که در پایتخت با
خانمهایی بــا رفــتــار و ویــژگــی هــای مختلف آشنا
میشود .عباس غزالی با سریال «مینو» مهمان شبکه
اول سیما بود.

همگام با جشنواره

معکوس
پوالد کیمیایی اولین فیلم سینمایی خود را بر اساس
فیلم نامهای به قلم خودش و به تهیهکنندگی مسعود
کیمیایی به نام «معکوس» ساخته است.
بازیگران :بابک حمیدیان ،اکبر زنجانپور ،شهرام
حقیقتدوست و لیال زارع
خالصه داستان :فرزندان دو دوست قدیمی که یکی
فعال سیاسی و دیگری مکانیک است ،وارد مسابقات
زیرزمینی اتومبیلرانی میشوند.

به طــور حتم دهــه شصتی ها
گروه سینما و تلویزیون
«حسین محب اهـــری» را با
برنامه «ق مثل قلقلک» یا همان «مبصر چهار ساله کالس»
به خاطر می آورند؛ معلم سخت گیری که از شاگردش سوال
می کرد و شاگرد هم این گونه می گفت« :آقا اجازه هولم
نکن ،دست و پاهام رو گم نکن» ...بامداد چهارشنبه 26
دی ماه بود که متاسفانه خبر درگذشت «حسین محب
اهری» در رسانه ها منتشر شد .محب اهری آن قدر با روحیه
و پر انرژی بود که غول سرطان را بارها شکست داده بود اما
این اواخر دیگر به دلیل تزریق های مختلف و شیمی درمانی
جانی در بدن نداشت ولی همچنان با روحیه ،محکم و
خندان بود .او در سال های اخیر یکی از بازیگران پر کار بود
و در سریالهایی همچون علی البدل ،معمای شاه ،پایتخت
دو ،دردسرهای عظیم دو ،بیمار استاندارد و شب عید بازی
کرد« .حسین محب اهری» ،این بازیگر با روحیه و پرانرژی
سینما و تلویزیون در آخرین گفت و گوی چاپ شده اش با
خبرنگار ما درباره امید به زندگی و عشق به بازیگری این
گونه گفته بــود« :هنگام بــازی سر صحنه و اجــرا وضعیت
خیلی خوبی پیدا و بیماری را فراموش می کنم و در نقش ام
غرق می شوم و حال خوبی دارم .از خودم جدا می شوم و
روی کارم تمرکز می کنم و این سبب می شود با آرامش در
برابر بیماری مقاومت کنم ».به طور حتم بینندگان از او بازی
های متفاوتی چه در سینما و تلویزیون و چه در تئاتر دیده اند
و حتی صدایش را از امواج رادیویی ،وقتی «صبح جمعه با
شما» را پر انرژی اجرا می کرد ،شنیده اند .محب اهری در
ادامــه ایــن مصاحبه درب ــاره معیارهای ذهنی اش برای
انتخاب نقش ها این گونه توضیح داده بــود« :من وقتی
پیشنهاد بازی در اثری را می پذیرم تمام فکر و ذهنم را روی
آن متمرکز می کنم و حتی در خواب می بینم که دارم تمرین
می کنم .گاهی اوقات خواب می بینم دیالوگ هایم را حفظ
نیستم و ناگهان از خواب می پرم و می بینم خوشبختانه

.

ﺑﺮاىﭘﺎﺳﺦدﻫﯽﻗﺒﻞاز ١٢ﺷﺐ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶــﺎب ﻣﺎرﭘﻴــﭻ« ــﻪ روزﻫــﺎ ﺷــﻨﺒﻪ و
ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﺷــﻮد ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره ا
اﺳــﺖ ﻪ ﺳــﺎدهﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷــﺪه و ﺣﺪود ٣٠دﻗﻴﻘــﻪ از وﻗﺖ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

آرزوهای «محب اهری»

زنده یاد «حسین محب اهری» مرد همیشه خندان ،صبورانه
با بیماری جنگید و عاشقانه جلوی دوربین به نقش ها جان
بخشید اما بیماری مهلت نداد تا در سریال «سال های دور
از خانه» مجید صالحی نقش آفرینی کند و آخرین فیلم اش
«خداحافظ دختر شیرازی» را روی پرده سینماها ببیند.
آخرین بازی ماندگارش برای تلویزیون هم در سریال «87
متر» کیانوش عیاری بود که ناتمام ماند .این اواخر گفت و

برنامه عــروســکــی ،سیاسی
گروه سینما و تلویزیون
«شبکه گانگسترها» ،کاری
جدید از شبکه جهانی سحر است که در قسمت تولیدات ویژه
بهمناسبتچهلمینسالگردپیروزیانقالباسالمیتدارک
دیده شده است .مسئول روابط عمومی معاونت برون مرزی

رسانه ملی به خبرنگار ما گفت :این مجموعه عروسکی در
 150قسمت تهیه شده است و هر قسمت شامل نمایش
کوتاه با مضمون طنز سیاسی و آیتم موزیکال است« .زهره
آجورلو» اظهار کرد :این اثر با  10عروسک از چهره های
سیاسی جهان همچون ترامپ ،نتانیاهو ،مکرون ،ترزامی،

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﻓﺮاﻏﺖ ﺷــﻤﺎ را ﺑﺮا رﺳــﻴﺪن ﺑﻪ ــ ﺗﺼﻮﺮ رﻧﮕــ ﺟﺬاب،
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓــﺖ .اــﻦ ﺗﺼﻤﻴــﻢ درﺑــﺎره ﺑﻘﻴﻪ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
»ﻧﻘﺶ ــﺎب« ﻫــﻢ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﻣــﺎ دﻟﻴــﻞ اــﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻪ ﻗﺒﻼ اﺷــﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد اﻦ اﺳﺖ
ﻪ:
ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن ﻧﺸــﺎن داده اﺳــﺖ ــﻪ ﺑﺴــﻴﺎر از
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺳﺮﮔﺮﻣ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن ،ﺑﺮا ﺣﻞ ﺮدن
»ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ«ــ ﻪ در اــﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﺷــﻮد ،وﻗﺖ
ﺻﺮف ﻣﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ زﻧﺪﮔ
روزﻣﺮه ،ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن ،اوﻗــﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻃ
 روز ﻧﺪارﻧــﺪ ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳــﺎﻋﺖ ) ٢٤ــﻪ ﻣﻬﻠﺖ
ﭘﺎﺳﺦدﻫ ﻫﺮ روز ﺑﺮا ﺷﺮﺖ در ﻗﺮﻋﻪﺸ اﺳﺖ( ﭘﺎﺳﺦ
ﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و دو ﺗﺎ از اﺟﺰا ﺗﺼﻮﺮ را

ملکه الیزابت ،جان بولتون و بن سلمان به همراه دو عروسک
خنثی تولید شده است .وی با بیان این که پیمان سعیدی
تهیه کنندگی و کارگردانی این مجموعه را بر عهده دارد،
اظهار کرد :حمید مرادی ،محمود ساعی و حمید فضل ا...
مسئولیت عروسک گردانی آن را بر عهده دارند.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﺑﺮا ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻨﻨﺪ .ﺧﻴﻠﻫﺎ ﻫﻢ ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺒﻞ از
ﺳﺎﻋﺖ ٢٤اﻣ´ﺎن ﭘﺎﺳﺦدﻫ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻴﺎل راﺣﺖ روزﻧﺎﻣﻪ
را ﻧﮕﻪﻣدارﻧــﺪ و در روزﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺮزﻣــﺎن ﻪ وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﺘ
ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ »ﻧﻘﺶﺎب« ﻣﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺗﻼش ﺮدﻢ ﺑــﺎ ﻢ ﺮدن درﺟﻪ دﺷــﻮار ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
»ﻧﻘﺶﺎب« ،ﺑﻪ اﻦ دو ﻫﺪف ﻧﺰدﺗﺮ ﺷﻮﻢ:
 (١ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪاﻧ ﻪ ﺗﺎزه ﻃﺮﻓﺪار ،اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻤﺮﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ!
 (٢ﺗﻌــﺪاد ﺑﻴﺸــﺘﺮ از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ در
ﻗﺮﻋﻪﺸ ﺷــﺮﺖ و انﺷــﺎءا ...ﺑﻪ رﺳــﻢ ﺎدﺑﻮد ،ﺟﺎﺰها
درﺎﻓﺖ ﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﻣﺎرﭘﻴﭻﺳﺎدهﺗﺮ

این گفت و گوی چاپ شده در پاسخ به این سوال خبرنگار
ما که دوست دارید چه اتفاق خوشحال کنندهای برایتان
بیفتد ،اظهار کرده بود« :برای خودم دوست دارم همین
روال ادامه داشته باشد و بتوانم در کنار مبارزه با بیماری ام
به کارم برسم .درباره مردم بیشتر دوست دارم مشکالت
اقتصادی شان حل شود و دولت شرایط را برای زندگی بهتر
و آرام تر مردم فراهم کند .از آدم هایی که وضعیت اقتصادی
را به هم ریختند و به هم می ریزند گله می کنم چون با پول
زیاد سبب دردسر می شوند .آرزوی من این است که آدم ها
بیشتر از این که به خودشان فکر کنند به دیگران فکر کنند».

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸ¿آنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷ´ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«راﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ´ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻤﺮﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ´ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
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راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

گوی کوتاهی هم با او داشتیم که البته اجل مهلت نداد تا در
زمان حیاتش آن را چاپ کنیم که در ادامه آن را می خوانید.
«حسین محب اهری» قرارداد بازی در سریال «سال های
دور از خانه» را امضا کرده بود .این بازیگر پیش کسوت
سینما ،تئاتر و تلویزیون ،سر صحنه فیلم بــرداری سریال
« 87متر» کیانوش عیاری دچار تشنج شد و آخرین نقش
آفرینی اش ناتمام ماند .او در گفت و گو با خبرنگار ما درباره
آخرین فعالیتش گفت :به تازگی برای بازی در سریال «سال
های دور از خانه» قــرارداد بسته ام که کارگردانی اش را
مجید صالحی بر عهده دارد .محب اهری اظهارکرد :این
سریال قرار است در شبکه نمایش خانگی توزیع شود .عالوه
بر من بازیگرانی همچون احمد مهرانفر ،هادی کاظمی
و آزیتا حاجیان در این سریال بازی می کنند .وی با اشاره
به نقش اش در این سریال توضیح داد :نقش پزشکی را در
این سریال بازی می کنم که دکتر مخصوص آزیتا حاجیان
است.محب اهری با اشاره به بازی خود در یک اپیزود از
سریال «محکومین» گفت :من در اپیزود «سلیمان» این
سریال به کارگردانی سیدجمال سید حاتمی بازی کردم
که به احتمال فراوان سال آینده روانه آنتن می شود.

«شبکه گانگسترها» به شبکه سحر می رود

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﻧﻈﺮﺗﺎن را درﺑﺎره ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ

خواب می دیدم .غرق در نمایش هستم و نگاه من این گونه
است ».بازیگر سریال «محله برو بیا» که روزانه در کنار بازی،
تمرین تئاتر و کار در رادیو و سپری کردن مراحل درمان،
زمانی را به همسر و خانواده اش اختصاص می داد ،این
گونه گفته بود« :در منزل همسرم از دست من کالفه شده
است چون در کار آشپزی دخالت می کنم و ظرف ها را می
شویم زیرا با آن احساس آرامش می کنم .وقتی ظرف ها را
می شویم احساس می کنم روح خودم را می شویم و پاک
می کنم ».وی در پاسخ به
ایــن ســـوال مــا کــه اگــر به
زنده یاد محب اهری مرد همیشه خندان،
گذشته برگردید بــاز هم
بازیگری را به عنوان شغل
صبورانه با بیماری جنگید و عاشقانه جلوی
انتخاب میکنید گفته بود:
دوربین به نقشها جان بخشید اما بیماری
«صد درصد حرفه بازیگری
مهلت نداد تا در سریال «سال های دور
را انتخاب مــی کنم .من
از خانه» مجید صالحی نقش آفرینی کند و
باری به هر دلیل وارد حرفه
آخرین فیلم اش «خداحافظ دختر شیرازی»
بازیگری نشده ام .خواستم
را روی پرده سینماها ببیند .آخرین بازی
کــه بــازیــگــر ش ــوم و بــرای
سریال
ماندگارش برای تلویزیون هم در
رســیــدن بــه هــدفــم خیلی
ماند
ناتمام
« 87متر» کیانوش عیاری بود که
تالش کردم .خیلی ها اگر
شرایط من را داشتند شاید
از خانه بیرون نمی آمدند
اما من روزانه هشت ساعت
تمرین تئاتر و اجرا دارم ».او به دلیل تشدید بیماری و مصرف
داروهـــای مختلف دیگر چشم هایش ســوی گذشته را
نداشت .وقتی از او پرسیده بودم که روزنامه ها را مطالعه
می کند یا خیر؟ توضیح داده بــود« :چشم هایم ضعیف
هستند و عینک خاصی می زنم و زود خسته می شوم .البته
مطالعه می کنم هر چند مطالعه برایم سخت شده است .من
سال های زیادی است که با روزنامه خراسان آشنا هستم.
شما بارها با من مصاحبه کرده اید ».محب اهری در پایان
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