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پوراندخت مهیمن: 
نام شهرام عبدلی خودش خاطره است

پوراندخت مهیمــن، بازیگر نام آشــنا و 
کهنه کار سینما و تلویزیون ایران، متولد 1331 
و از بازیگران پیشکسوت سینما و سیمای ایران 
محسوب می شود. مهیمن که پس از انقالب با سریال خاطره انگیز 
»آینه« نام خود را در تلویزیون ایران مطرح کرد، دســت برقضا 
در آخرین کار زنده نام شــهرام عبدلی با عنوان »آسوده باش« 
به کارگردانی حسن حج گذار و تهیه کنندگی امیر رحیم زاده و 
مرتضی اسکافی، با این هنرمند فقید هم بازی بود.  مهیمن درباره 
مرگ شهرام عبدلی گفت: جامعه هنری ایران مردی بسیار نازنین، 
دوست داشتنی، شریف، خوش اخالق و مهربان را از دست داد. 
این ضایعه ناگوار واقعاً متاثرکننده است و از صبح که خبر ناگهانی 
درگذشت شهرام عبدلی عزیز را شــنیدم، هنوز نتوانسته ام با 
این موضوع کنار بیایم.  بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون 
کشورمان درباره خاطره اش از زنده نام عبدلی نیز اظهار کرد: نام 
شهرام عبدلی، خودش خاطره ای فراموش نشدنی است. با شهرام 
خیلی کار کرده بودم. سال ها پیش در مجموعه تلویزیونی »صدایم 
کن« )محصول ســال 1379 به کارگردانی احمد حسنی مقدم و 
مسعود نوابی( و در قسمت »ضریح« این مجموعه کنار هم حضور 
داشتیم و در تمام این سال ها چیزی جز خوبی و محبت از این مرد 

دوست داشتنی ندیدم. 
مهیمن همچنین درباره حضورش در آخرین سریال مشترکش 
با مرحوم عبدلی، اظهار کرد: متاسفانه هنوز نوبت سکانس هایی که 
من در آن ها برای مجموعه »آسوده باش« قرار بود مقابل دوربین 
بروم نرسیده بود که این خبر دردناک به من رسید اما گویا شهرام 

عزیز اکثر سکانس هایش را در این مجموعه تلویزیونی بازی کرده 
بود.  او درباره تاثیر درگذشت شهرام عبدلی بر جامعه بازیگری 
ایران توضیح داد: واقعا نمی  دانم چطور باید درباره این موضوع 
صحبت کنم. امیدوارم پروردگار بــزرگ به خانواده  و به ویژه دو 
فرزند دوست داشــتنی اش صبر بدهد. من هنوز با پیام علوی 
ارجمند که برنامه ریز ما محسوب می شود، صحبت نکردم که بدانم 
چه مراسمی برای بزرگداشت شهرام عزیز گرفته شده اما از صمیم 

قلب به جامعه هنر و مردم ایران تسلیت می گویم. 

پرویز فالحی پور: 
شهرام انسانی درست و باسواد بود

نام پرویز فالحی پور، دیگر بازیگر کهنه کار 
سینما و تلویزیون ایران که زاده 1336 در تهران 
است نیز در کست بازیگران مجموعه تلویزیونی 
»آسوده باش« کنار اسم زنده نام شهرام عبدلی قرار گرفته بود. 
فالحی پور، بازیگری که با هنرنمایی در مجموعه خاطره انگیز »شب 
دهم« بین مخاطبان سیمای ایران به چهره ای شناخته شده بدل 

شد، در چند فیلم و سریال با مرحوم عبدلی هم بازی بود. 
بازیگر نقش »نصرت« در سریال پرمخاطب »شهرزاد« نیز با 
بیان این که از شنیدن خبر درگذشت زنده نام شهرام عبدلی شوکه 
شده، گفت: شهرام انسانی آرام و خونگرم بود و یکی از ویژگی های 
برجسته شخصیت اش احترام ویژه ای بود که برای بزرگترها قائل 
می شد. شهرام همیشه کارش را به خوبی و درستی انجام می داد و 
با اخالق بسیار خوبی که داشت، اغلب همه را جذب خود می کرد. 
فالحی پور ادامه داد: شهرام در خیلی از کارهای نیک پیش قدم 
می شــد و اکثر بازیگران و همکارانی که با او کار کردند این را 

می دانند. باید او را انسانی درست توصیف کرد و با وجود این که 
ســال ها از من جوانتر بودم اما از دوستان صمیمی من محسوب 

می شد. هیچوقت شما متوجه فاصه سنی نمی  شدید. 
بازیگر نقش »یاور« در مجموعه تلویزیونی »شب دهم« درباره 
کارهای مشترکش با زنده نام عبدلی نیز توضیح داد: ما قبال چند 
کار با هم انجام داده بودیم. این اواخر نیز سریال »آسوده باش« 
در مشــهد جلوی دوربین رفت که یکی از کارهای مشترک ما 

محسوب می شد. 
فالحی پور در پاسخ به این پرسش که آیا خاطره ای قابل ذکر 
از کار کنار مرحوم شــهرام عبدلی دارید؟ تاکید کرد: بله بدون 
شــک خاطرات متعددی با هم داریم اما آن چیزی که بیشتر در 
ذهنم مانده مربوط به مجموعه تلویزیونی » آخرین دعوت« به 
کارگردانی حسین سهیلی زاده است که من و شهرام در آن کار 
با بازیگران برجسته ای مانند فرامرز قریبیان، سیاوش طهمورث 
و حامد بهداد را تجربه کردیم. خب من در آن ســریال نقشم را 
برگزیده بودم و قرار بود یک بازیگر هم نقش معاون من را در آن 
مجموعه بازی کند. بازیگر مقابل من در آن کار انتخاب شده بود 
اما روز اولی که برای فیلمبرداری به لوکیشن رفته بودیم، دیدم 
شهرام آمده آنجا و متاقضی نقش معاون است! رفتم جلو و بعد از 
خوش و بش به شهرام گفتم:»اصال توقع نداشتم تورا اینجا ببینم!« 
اما نتوانستم بگویم که نقش را قرار است هنرپیشه دیگری بازی 
کند. به هر ترتیب آن نقش به شهرام رسید و این اتفاق باعث شد 
من او را بیشتر بشناسم. شهرام انسان با سواد و با مطالعه ای بود و 
اطالعات بسیار خوبی داشت. رفاقت ما آنجا محکم تر شد و یادم 
هست که روزی هنگام فیلمبرداری »آخرین دعوت« گفت اوقاتی 

که من نیستم خیلی به او سخت می گذرد. 

سخت است گفتن و نوشتن از مردی که خودش بارها در قالب 
نقش های متعدد، از پهنای پرده نقره ای یا ســوار امواج جعبه 
جادویی بارها با ما حرف زده بود. ســخت است اسارت در بند 
خاطرات جوانی و یادآوری مجموعه خط قرمز کــه آوان دهه 1380 با وجود 
تمام نقدهایی که متوجهش بود، یکی از پل های گذار سریال سازان ایرانی به 
عصری نوین شد و نسل جوان آن روزها، با پشت سر گذاشتن سال های جنگ 
دهه 1360 و فعل و انفعالت اجتماعی- سیاسی پس از آن در دهه بعدی، اغلب 
جذب سریالی شدند که شفقی روشــن برای درخشش ستاره ای در  آسمان 
سینما و تلویزیون ایران بود. هرچند پیش تر در مجموعه تلویزیونی »همسفر« 
به کارگردانی قاسم جعفری در 1378 به عنوان هنرپیشه مهمان جلوی دوربین 
نقش آفرینی کرده بود اما همه اهالی سیما و سینمای ایران، شهرام عبدلی، 
هنرمند فقید و دوست داشتنی را با ســریال »خط قرمز« به خاطر می آورند. 
سخت است گفتن از مردی که در ورای چهره ای که کارگردانان را همواره برای 
سپردن نقش های منفی و ضدقهرمان به او وسوسه می کرد، قلبی به وسعت 
بی کران آسمان ها داشــت و روحی به زاللی نیلگون دریاها داشت. »شهرام 
عبدلی« در یک جمله همانطور زندگی کرد که بود! مردی که فقط و تنها فقط 
مقابل دوربین نقش بازی می کرد. در سینمایی که باید بیرون از حرفه   ات هم 
نقش بازی کنی، او همیشــه خوِد خودش بود... سخت است نوشتن از مردی 
که همین چند هفته پیش با ما هم کالم شــده بود. همین دشواری است که 
باعث شد در این شماره با پوراندخت مهیمن، فاطمه گودرزی، مریم کاویانی، 
کاظم هژیرآزاد، پرویز فالحی پور و مجید شهریاری، هم قطاران سال های دور 
و نزدیک شهرام عبدلی هم کالم شویم. گفت وگوهایی کوتاه و حزن انگیز در 
رثای شهرام عبدلی، مرد دوست داشتنی و فقید سینما و تلویزیون ایران. لطفا 

با ما هم راه شوید. 

گفت وگو با هم قطاران داغ دار شهرام عبدلی 

آسوده باش شهرام 
گفت و گو

یارس ساموات


