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فاطمه گودرزی: 
»آسوده باش« یادگاری عبدلی باقی می ماند 

فاطمه گودرزی بازیگر نام آشنای سینمای 
ایران، از اواخر دهه 1360 نام خود را در جامعه 
هنری ایران مطرح کرد. او سال 1373 با فیلم 
»می خواهم زنده بمانم« به کارگردانــی زنده نام ایرج قادری به 
شهرت و محبوبیت خاصی در سینمای ایران  دست یافت. گودرزی 
نیز از دیگر بازیگرانی اســت که در آخرین مجموعه تلویزیونی 
شهرام عبدلی با این بازیگر فقید هم بازی بود. این بازیگر برجسته 
ســینما و تلویزیون ایران در صفحه شخصی اینستاگرام خود، 
پیش از درگذشت شهرام عبدلی به بستری شدن او واکنش نشان 
داده بود.  فاطمه گودرزی درباره مرگ نابهنگام شادروان شهرام 
عبدلی می گوید: باید به جامعه هنری به مردم ایران و به خانواده 
و بازماندگان شهرام عبدلی عزیز تسلیت بگوییم. شهرام مردی 
بود که به معنای واقعی کلمه شریف زندگی کرد و برای خانواده اش 
زحمات بسیاری کشید.  برنده ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول زن چهاردهمین جشنواره فیلم فجر درباره خاطراتش 
از مرحوم عبدلی توضیح داد: در همین آخرین سریالی که با او 
هم بازی بودم )مجموعه تلویزیونی آسوده باش(، خاطرم هست که 
شهرام عبدلی روز دوم فیلمبرداری به مشهد آمد و آن روز، وقت 
استراحت هردوی ما و چند نفر دیگر از همکاران همزمان شده 
بود. به همین دلیل برای قدم زدن با هم  از محل فیلمبرداری خارج 
شدیم. آن روز از هر دری سخن گفتیم،  غافل از اینکه روزگار چه 
اتفاقاتی را رقم خواهد زد.  او درباره حضور شهرام عبدلی و بازی 
نیمه کاره اش در سریال »آسوده باش« نیز اظهار کرد: گمان می کنم 
بیشتر سکانس  هایی که قرار بود مرحوم عبدلی در آن ها مقابل 

دوربین برود، ضبط شده و قرار نیست کسی جایگزین او در این 
مجموعه شود. سریال »آسوده باش« تا همیشه به عنوان یادگاری 

شهرام عبدلی باقی می  ماند. 

کاظم هژیر آزاد: 
شهرام بی آالیش ترین »سهراب« بود! 

کاظم هژیرآزاد، بازیگر کهنه کار تئاتر، سینما 
و تلویزیون ایران، زاده 1329 در تهران اســت. 
او از 1350 در تلویزیون ایــران فعالیت هنری 
خود را آغاز کرد اما پس از انقالب، با مجموعه تلویزیونی »سایه 
همسایه« به سال 1364 نام خود را در جمع هنرپیشگان آن روزگار 
ایران مطرح ساخت. هژیرآزاد هم اکنون عضوهیئت مدیره انجمن 
بازیگران خانه تئاتر و همچنیــن عضو هیئت مدیر ه خانه تئاتر 
ایران است. او که با گذشت یک سال از درگذشت فرزندش، آرمان 
هژیرآزاد )به دلیل ابتال به بیماری کرونا( همچنان در ماتم از دست 
دادن عزیز از دست رفته اش است، درگذشت شهرام عبدلی را 

ضربتی بر پیکر سینما و تلویزیون ایران می داند. 
کاظم هژیرآزاد با تاکید بر اینکه او نیز از شنیدن خبر درگذشت 
ناگهانی زنده نام شهرام عبدلی شوکه شــده، گفت: از آنجا که 
شهرام شاگرد خانم مهین اســکوئی بود و من نیز از شاگردان 
مصطفی اسکوئ محسوب می شوم، از نظر تکنیک و فن بازیگری 
شباهت هایی به هم داشتیم. برای همین همواره شهرام را دوست 
داشــتم. می دانید، انســان های پیر با خاطرات خود از جمع ما 
می روند اما جوانترها با رویاها و آرزوهایشان! شهرام هم رفت با 
تمام خاطراتی که می توانست برای ما بسازد، با تمام لحظاتی که 
می شد کنار هم باشیم، با تمام کارهایی که می توانستیم کنار هم 

انجام دهیم.  هژیرآزاد در پاسخ به این پرسش که آیا خاطره ای 
از زنده نام شهرام عبدلی دارید؟ توضیح داد: 10 سال پیش بود 
که در نمایش »رستم و سهراب« به کارگردانی رسول نجفیان که 
به شیوه شمایل گردانی اجرا می شد با شهرام هم بازی شدم. من 
نقش رستم را بازی می کردم و شهرام نیز در نقش سهراب حاضر 
می شد. شیوه شمایل گردانی رسول نجفیان هم خیلی خاص بود. 
برای نمونه من باید رخش را که با مقوا ســاخته شده بود همراه 
خودم در صحنه به این طرف و آنطرف می بردم. قرار بود ما بخش 
نبرد رستم و سهراب را بازی کنیم و برای این کار نیاز به تمرین 
زیادی داشتیم. به همین دلیل ساعت ها با شهرام تمرین کشتی 
می کردیم. او جوان تر از من بود اما حس می کنم او بی آالیش  ترین 

و مظلوم ترین »سهراب« تاریخ است! 
این بازیگر کهنه کار ایران درباره اوضاع خانواده عبدلی پس 
از درگذشت نابهنگامش نیز گفت: متاسفانه مقوله هنر در ایران 
جایگاه شایســته خود را ندارد و توجهی به آن نمی شود وگرنه 
بودجه آن تا این حد نازل نبود. با این بودجه نمی توان به معیشت 

هنرمندان و خانواده های آن ها کمک کرد. 

مریم کاویانی: 
هنرمندان را هنگام زندگی دریابید! 

مریم کاویانی، دیگر بازیگر نام  آشنای سینما 
و تلویزیون ایران که متولد 1349 در اهواز است، 
در چند فیلم و سریال، کار کنار مرحوم شهرام 
عبدلی را تجربه کرد. کاویانی که دانش آموخته رشته پرستاری 
اســت و اصوالً در این حرفه فعالیت می کرد، به گونه ای اتفاقی 
وارد دنیای پرده نقره  ای و جعبه جادویی شد. کاویانی اما برخالف 
دیگر هنرپیشگانی که هم بازی شهرام عبدلی بودند، از اینکه به 
هنرمدان هنگام حیات شان توجهی نمی شود اظهار دلخوری کرد.  
مریم کاویانی درباره درگذشت زنده نام شهرام عبدلی اظهار کرد: 
متاسفانه نمی دانم چرا تا زمانی که هنرمندان زنده هستند، کسی 
سراغی از آن ها نمی   گیرد اما به محض این که یک هنرمند فوت 

می کند همه یاد او می  افتند! 
کاویانی تصریح کرد: به یقین جامعه هنری تا زمانی که زنده 
و سالمت اســت نیاز به توجه و حمایت دارد. االن از چند رسانه 
دیگر نیز با من تماس گرفتند. نمی دانم این رفتار چرا در جامعه ما 
نهادینه شده؟ چرا فقط وقتی بازیگران به مصیبتی دچار می شوند 

باید یاد آن ها بیفتیم؟ 
بازیگر نقش »مرضیه کریمی« در سریال تلویزیونی »فاصله ها« 
)که در این مجموعه نیز با زنده نام شهرام عبدلی هم بازی بود( در 
پایان صحبت هایش تاکید کرد: لطفًا فقط از قول من همین ها را 
بنویسید! ما باید بیاموزیم تا زمانی که هنرمندان زنده اند به آن ها 

توجه کنیم. 

مجید شهریاری: 
کسی نمی تواند خاطرات شهرام را تکرار کند

مجید شهریاری متولد نهم شهریور 1339 
دانش آموخته ادبیات فارسی است. او فعالیت 
هنری خود را پیش از انقالب آغاز کرد اما سال 
1368 بود که نام خود را در تلویزیون ایران مطرح کرد. او نیز در 
مجموعه تلویزیونی »آسوده باش« هم بازی شهرام عبدلی، بازیگر 
فقید کشورمان بود. شهریاری نیز با ذکر یادواره هایی از شهرام 
عبدلی، تاکید کرد کسی نمی  تواند جای او را بگیرد و خاطرات 
شهرام عبدلی را تکرار کند.  مجید شهریاری درگذشت شهرام 
عبدلی را شوک بزرگی عنوان کرد و افزود: اصال نمی دانم چه بگویم 
و چگونه درباره این اتفاق صحبت کنم. حال مساعدی ندارم.  او 
درباره همکاری اش با عبدلی در سریال »آسوده باش« نیز توضیح 
داد: متاسفانه سکانس های من نیز در این سریال آغاز نشده اما 
این مجموعه نیز همواره ما را یاد زنده نام شهرام عبدلی می اندازد. 
شهریاری همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا خاطره قابل 
ذکری از مرحوم شهرام عبدلی دارید؟ توضیح داد: نمی دانم به چه 
خاطره ای اشاره کنم. واقعًا تمام لحظاتی که کنار این مرد بودیم 
خاطره اســت اما از لحظات خاطره انگیزی که با شهرام عبدلی 
داشــتم می توانم به حضورمان در برنامه تلویزیونی »شوتبال« 
که از شبکه نسیم روی آنتن سیما می رفت اشاره کنم. در یکی از 
این برنامه ها که اجرایش هم بر عهده حامد آهنگی بود به اتفاق 
شهرام عبدلی نازنین حضور داشتم. در آن برنامه آرش نوروزی و 
داریوش سلیمی نیز ما را همراهی می کردند.  شهریاری با تسلیت 
این ضایعه به جامعه هنری ایران در پایان افزود: من با شهرام چند 
کار مشترک داشتم که یکی از آن ها مجموعه تلویزیونی»غیرقابل 
قبول« بود که هیچوقت آن را فراموش نخواهم کرد. امیدوارم یاد 

و خاطره شهرام عبدلی تا همیشه زنده بماند. 


