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تلویزیون
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فردوس کاویانی

بازیگریهمیشهخندانودوستداشتنی
فردوس کاویانی ،بازیگر تئاتر ،ســینما و
تلویزیون اهل کرمان و متولد سال1320
است ،او که در برلین شــیمی خوانده و
تحصیالتش را نیمهتمام گذاشته و فعالیت
در عرصه تئاتر را از بیستســالگی آغاز
کرده،یکیازهنرمندانخوشنامتلویزیون
است که در سالهای نهچندان دور یکی
از بازیگران پرکار و محبوب تلویزیون به
حساب میآمد و طی سالهای فعالیتش
در آثاری ماندگار ایفای نقش کرد .فردوس
کاویانی که در سال 1361با حضور در سریال
«همشهری» ســاخته مشترک جهانگیر
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رضا فیضنوروزی

بازیگری توانمند در عرصه طنز

رضا فیضنوروزی ،بازیگر دو عرصه سینما و
تلویزیون ،اهل کرمانشاه و متولد سال1330
است .رضا فیضنوروزی که سالها در خارج
از کشور زندگی کرده و فارغالتحصیل رشته
بازیگری و کارگردانی از دانشگاه آریزونای
آمریکاســت ،از اواخر دهه 70پا به عرصه
تلویزیون گذاشت و بازی منحصربهفردش
در ســریال محبوب «کاکتوس» ســاخته
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الماسی و سیاوش طهمورث به تلویزیون
آمد ،تا سال 1391در آثار مختلفی حضور
داشت و طی این فاصله 31ساله در بیش از
 30اثر تلویزیونی ایفای نقش کرد و عالوه
بر آن در آثار مختلف سینمایی نیز حضور
داشــت« .محله برو بیا» ساخته داریوش
مودبیان« ،محله بهداشت» ساخته داریوش
مودبیان و حسین فردرو« ،قصههای پدر
و پسر» ساخته فریال بهزاد« ،همسران»
ساخته مسعود رسام و بیژن بیرنگ« ،آژانس
دوستی» ساخته جمعی از کارگردانهای
آن سالها ازجمله فرامز قریبیان ،برخی از
سریالهایی هستند که فردوس کاویانی
در آنها ایفای نقش کرده است .آخرین اثر
تلویزیونی فردوس کاویانی «هفتسین»
نام دارد که کارگردانی آن را یداله صمدی
به عهده داشته و در نوروز سال 1391به روی
آنتن رفته است.فردوس کاویانی چند سالی
است که بیمار است و پس از سالها دوری از
محافلعمومیآخرینبار16،اردیبهشتماه
سال گذشته در جشن بازیگران تئاتر حضور
پیدا کرد و چهره نحیف و الغر او و دستهای
لرزانش دل طرفدارنش را بــه درد آورد.
فردوس کاویانی هفت ســال است که در
تلویزیون و سینما حضور ندارد .با آرزوی
سالمتی روزافزون برای او.
محمدرضا هنرمند باعــث محبوبیتش در
نزد مخاطبان شــد و این موفقیت باعث شد
دو ســال بعد در فصل بعدی این سریال نیز
حضور پیدا کند.فیضنوروزی طی سالهای
فعالیتش در سریالهای مختلفی ایفای نقش
کرده که «گوهر کمال» ساخته عباس رنجبر،
«آواز مه» و «بوی گلهای وحشــی» ساخته
حسینعلی لیالستانی« ،مرد هزارچهره» و «مرد
دوهزارچهره» ساخته مهران مدیری برخی از
آنها هستند .رضا فیضنوروزی که در فصل
سوم «کاکتوس» نیز حضور داشت ،هفت سال
است در هیچ اثر تلویزیونی ایفای نقش نکرده
و دو سریال «ســهمی برای دوست» ساخته
مسعود اطیابی و «دست باالی دست» ساخته
محسن یوسفی ،آخرین آثاری هستند که او
بازیگرشان بوده و در نوروز سال 1391به روی
آنتن رفتهاند .رضا فیضنوروزی مدتهاست
در تلویزیون حضور ندارد اما مخاطبان حضور
درخشان او را در آثار مختلف از یاد نخواهند
برد.

پروانهمعصومی

یادآورفیلم«رگبار»اثرماندگاربهرامبیضایی
پروانهمعصومی؛بازیگرسینماوتلویزیون،اهلتهران
است و در سال 1323متولد شده و فارغالتحصیل
رشته زبان خارجی از دانشگاه ملی ایران است .پروانه
معصومی در ابتدای فعالیت هنریاش ،بازیگری را با
حضور در فیلم «رگبار» ساخته استاد بهرام بیضایی
تجربه کرده و پس از آن به فعالیتش در عرصه سینما
ادامه داده است.
این هنرمند ،بــا وجود آنکه فعالیــت در عرصه
بازیگری را از اوایل دهه 50آغــاز کرده ،اما خیلی

دیر به تلویزیون آمده اســت .او پس از بازی
در چند اثر ســینمایی باالخره در سال1367
با بازی در «زندگی و جنگ» ســاخته احمد
نجیبزاده پا به عرصه تلویزیون گذاشــت و
پس از آن در سریالهایی چون «امام علی(ع)»
ساخته داوود میرباقری« ،پلیس جوان» ساخته
سیروس مقدم« ،یوسف پیامبر» ساخته فرجاله
سلحشور« ،ماه عسل» ساخته شاهد احمدلو و
«ملکوت» ساخته محمدرضا آهنج ایفای نقش
کرد« .راز پنهان» ســاخته فلورا سام آخرین
اثر پخش شده از پروانه معصومی است که در
ســال 1391به روی آنتن رفت .گفتنی است
پروانه معصومی پس از غیبتی ششســاله؛
بهتازگی در یک سریال تلویزیونی ایفای نقش
کرده که «شــرایط خاص» نام دارد و وحید
امیرخانی کارگردان آن است و سیدمرتضی
فاطمی تهیهکنندگی آن را به عهده دارد .پروانه
معصومی در این سریال با بهرام افشاری ،نادر
سلیمانی ،سیروس گرجستانی و مریم سعادت
همبازی است .الزم به ذکر است ،مراحل فنی
سریال «شــرایط خاص» از مدتی پیش آغاز
شــده و همچنان ادامه دارد تا بهزودی آماده
پخش شود.
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وحید خانه ساز
گزارش

تلویزیون ایــران پــس از پیروزی انقــاب اســامی و پس از
سیاستگذاریها و تنظیم قوانین مختلف از همان آغاز به تولید آثار
مختلف و متفاوتی پرداخته و شبکههای مختلف آن از سالهای دور
تاکنونباتولیدبرنامههاوسریالهایمختلفمیزبانهنرمندانبسیاری
بودهاند و این روال همچنان ادامه دارد .در میان فیلمهای داستانی و
سریالهای تولید شده طی این سالها ،آثاری وجود دارند که پس از
مدتها همچنان درخشانند و در لیست بهترینهای تلویزیون قرار
دارند .عالوه بر چنین آثاری ،تلویزیون در مقطعی با تصمیم مدیران
و مسئوالن ذیربط به تولید آثار مستقلی پرداخت که بیشباهت به
آثار سینمایی نبودند و تنها تفاوت آنها فرمت و نوع ضبط آنها بود که
همینتفاوتباعثشدعنوان«تلهفیلم»برایآنهادرنظرگرفتهشود.
حال نیز بنا به تصمیم مدیران ،چند سالی است که تولید چنین آثاری
متوقف شده و خأل چنین آثاری باعث شده برخی از عوامل و بازیگران
پیشنهادهای زیادی از سوی برنامهسازان تلویزیون نداشته باشند.
در حال حاضر نیز برنامهسازان تلویزیون تنها به تولید سریالهای
چندینقسمتی و مینیسریالها میپردازند.بیشک طی چهل سال
گذشته تهیهکنندگان ،کارگردانها ،عوامل و بازیگران بسیاری در
تولید آثار تلویزیونی سهیم بودهاند و بهنوعی به آنها اعتبار دادهاند؛
هنرمندانی که حاال برخی از آنها در قید حیات نیستند و دار فانی را
وداعگفتهاند.امادرمیاناینهنرمندانهستنداشخاصیکهازمقطعی
بهبعدیابهمرور حضورشان کمرنگو کمرنگترشدهوبهنوعی ازسوی
برنامهسازان فراموش شدهاند و کسی سراغی از آنها نگرفته است،
از کارگردانها گرفته تا تهیهکنندگان ،تصویربرداران ،صدابرداران و
البته بازیگران .در این میان عدم حضور آنهایی که در پشت دوربین
حضوردارندکمتربهچشممخاطبانمیآید،اماباغیبتطوالنیبرخی
از بازیگران این سوال از سوی مخاطبان مطرح میشود که فالن بازیگر
کجاست و چرا در سریالهای مختلف تلویزیون حضور ندارد .گزارش
پیش رو درباره بازیگرانی است که در سالهای دور حضوری پررنگ در
تلویزیونداشتهاندودرآثارمعتبریایفاینقشکردهاندوحالازسوی
برنامهسازان و مخاطبان فراموش شدهاند!

سعیدپورصمیمی

استاد بازی در نقشهای مکمل
سعیدپورصمیمیرااغلبمخاطبانتلویزیون

میشناسند و سینمادوستان نیز او را با آثار
مطرحی به یاد میآورند .سعید پورصمیمی
اهل تهران و متولد ســال 1322اســت و
فارغالتحصیل بازیگری و کارگردانی تئاتر
از دانشکده هنرهای زیباست.پورصمیمی
یکی از قدیمیترین بازیگــران تلویزیون
است؛ او در سال 1346با کارگردانی تلهتئاتر
«کتکخورده و راضی» نخســتین حضور
تلویزیونیاش را تجربه کرد و پس از آن در
آثار بسیاری ایفای نقش کرد .اگر به کارنامه
تلویزیونیاینهنرمندکاربلدنگاهیبیندازیم
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اکرممحمدی

بازیگر بیحاشیه سالهای دور

اکرم محمدی یکــی از هنرمندان ســینما و
تلویزیون اســت که در دو دهه 70و  80یکی از
پرکارترین بازیگران بود .این بازیگر که تحصیالت
دانشگاهی ندارد و بازیگری را بهصورت تجربی
دنبال کرده ،در سال 1364با حضور در نمایش
«خسیس» پا به عرصه بازیگری گذاشته و دو سال
بعد با سریال «مرغ حق» ساخته حسین مختاری
بازیگری در عرصه تلویزیون را تجربه کرده است.
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فقیههسلطانی

بازیگری در حد و اندازه متوسط
فقیهه ســلطانی؛ بازیگر تلویزیون و سینما،
اهل همدان اســت و در ســال 1353متولد
شده است .این هنرمند فارغالتحصیل رشته
ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد اسالمی است
و بازیگری را در سال 1371زیر نظر گالب آدینه
فراگرفته و دو ســال بعد ،با حضور در فیلم
سینمایی «روســری آبی» ساخته رخشان

گزارش«صبا»ازبازیگرانیکهدیگرنیستندوفراموششدهاند

غایبان جعبه جادویی!

خواهیم دید که عمده فعالیت او در عرصه
تلویزیون حضــور در تلهتئاترهایی بوده
که کارگردانهای مطرحی ســاخت آنها
را به عهده داشــتهاند ،اما با این حال او در
چند ســریال مطرح نیز حضور داشته که
معروفترین آنها «در پناه تو» نام دارد .اثر
عاشقانهای که در سال 1373و  1374تولید
شد و همچنان در یاد و خاطره مخاطبان باقی
مانده است.
«سلطان صاحبقران» ســاخته زندهیاد
علی حاتمی« ،بچههای خیابان» ســاخته
همایون اســعدیان« ،ماه عسل» ساخته
شاهد احمدلو« ،شبی از شبها» ساخته رضا
کریمی« ،سیر و سرکه» ساخته غالمرضا
رمضانی ،برخی از سریالهایی هستند که
سعیدپورصمیمی در آنها ایفای نقش کرده
است .تلهفیلم «ما هنوز زندهایم» ساخته
کاظم بلوچی آخرین اثر تلویزیونی سعید
پورصمیمی است که در نوروز سال 1392به
روی آنتن شبکه سیما رفت.
ســعیدپورصمیمی که طی ســالهای
فعالیتش در عرصه بازیگری برای حضور
در آثار مختلف سینمایی جوایز بسیاری
کسب کرده ،مدتهاســت در تلویزیون و
سینما حضور ندارد .برای این بازیگر مطرح و
محبوب آرزوی سالمتی داریم.
اکرم محمدی که مخاطبان او را با ســریال
«پدرساالر» ساخته زندهیاد اکبر خواجویی
به یاد میآورند ،عــاوه بر حضور در چند اثر
سینمایی ،طی سالهای فعالیتش در عرصه
تلویزیون با کارگردانهای مطرحی همکاری
کرده و «خانه به خانه» و «هزاران چشــم»
ساخته کیانوش عیاری« ،خانه سبز» ساخته
مسعود رســام و بیژن بیرنگ« ،شب دهم» و
«روشنتر از خاموشی» ساخته حسن فتحی،
«زیر آسمان شهر» ساخته مهران غفوریان،
«مرد هزارچهره» ســاخته مهران مدیری و
«عملیات »125ســاخته بهروز افخمی و راما
قویدل برخی از سریالهایی هستند که اکرم
محمدی در آنها ایفای نقش کرده است .اکرم
محمدی آخرین بار در سال 1392با حضور در
سریال «بچههای نسبت ًا بد» ساخته سیروس
مقدم در تلویزیون حضور پیدا کرد و حال چند
سالی است او را در جعبه جادویی نمیبینیم؛ اما
با این حال برای او آرزوی سالمتی داریم.

بنیاعتماد پا به عرصه سینما گذاشته است.
فقیهه سلطانی در سال 1374با حضور در
سریال «بیبییون» ساخته زندهیاد حسین
پناهی بازی در قاب تلویزیــون را تجربه
کرد و پس از آن در ســریالهای مختلفی
حضور یافت که «مهمانی از بهشت» ساخته
عبداله باکیده« ،آغوشهای خالی» ساخته
وحید نیکخواهآزاد« ،زخم» ساخته مسعود
آبپرور« ،آهوی ماه نهم» ساخته مسعود
نوابی« ،عمارت فرنگــی» و «تبریز در مه»
ساخته محمدرضا ورزی برخی از آنهاست.
«مهمانان ویژه» ساخته سیدجواد رضویان
آخرین سریالی اســت که در سال 1391به
روی آنتن رفته و فقیهه سلطانی در آن حضور
داشته است؛ و البته اینکه فقیهه سلطانی
آخرین بار در برنامه «دورهمی» ســاخته
مهران مدیری بهعنوان مهمان حضور یافته
است.

