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سینما و تلویزیون
«کشکولی»
با گشت 3می آید

یکشنبه  ۱۹آذر  ۲۱ 1396ربیع االول  143۹شماره 25۹۶

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

«همه چی عادیه» به کارگردانی محسن دامادی را در نوبت اکران دارم که مراحل
فنی خود را سپری می کند .وی که با سریال لیسانسه های  2روی آنتن است،
گفت :بازیگران خوبی در سریال هنرنمایی کردند و تاکنون بازتاب خوبی داشته
است .آثار سروش صحت بی نظیر و پر مخاطب هستند چون به عنوان نویسنده و

ضیغمی« -کشکولی» برای بازی در فیلم «گشت »3سعید سهیلی قرارداد بست .این
بازیگرسینماوتلویزیونبهخبرنگارماگفت:بازیامدرفیلمسینماییطنز«پسرهای
ترشیده» ساخته اکبر منصور فالح به پایان رسیده است .هم بازی هایم در این فیلم
یوسف تیموری و نیما شاهرخ شاهی هستند.کشکولی ادامه داد :فیلم سینمایی

میز مصاحبه

همراه با «الهه حصاری» بازیگر سینما و تلویزیون

آمده ام ماندگار شوم

تجربه سینمایی برای
هنرمنداستان

سینمای ایران دوست داشتنی است

ضیغمی« -شهرزاد شریفان» هنرمند جوان استان،
کارشناس سینما گرایش کارگردانی و کارشناس
ارشــد بازیگری است که از سال  1387در حوزه
سینما و تلویزیون مشغول به کار است .او فعالیت
خود را در صدا و سیمای رضوی آغاز کرد .اولین
کار حرفه ای شریفان تله فیلم «از راه رسیده» ساخته
کامران قدکچیان بود .او این روزها فیلم سینمایی
«یک قناری یک کالغ» به نویسندگی و کارگردانی
اصغر عبداللهی را روی پرده سینماها دارد و به عنوان
دستیار کارگردان در کنار هنگامه قاضیانی و حبیب
رضایی بر تجربیاتش اضافه کــرده است.شریفان
درباره تجربه دستیار کارگردانی خود در این فیلم
به خبرنگار ما گفت :توسط یکی از دوستانم ،خانم
دیدنده به این پروژه معرفی شدم .قصه «یک قناری
یک کالغ»متفاوت و عاشقانه است و از آن خیلی
خوشم آمد.وی اظهار کرد :هنگامه قاضیانی بسیار
هنرمند توانا و با استعدادی است و همچنین حبیب
رضایی انرژی مثبت و درک باالیی از سینما دارد و
همکاری با این هنرمندان تجربه خوبی برایم بود.وی
ادامه داد :اکنون مشغول انجام مطالعات پژوهشی در
مبحث ادیان و نماد شناسی و رمز شناسی وهمچنین
مشغول نوشتن رمانی هستم .

مریم ضیغمی
«الــهــه حــصــاری» تحصیالت دانشگاهی بازیگری
نـــدارد .او لیسانس زبــان انگلیسی و فــوق دیپلم
تربیت بدنی است اما از نوجوانی به بازیگری عالقه
داشــت بنابراین آمــوزه هــای بازیگری را در یک
آموزشگاه آزاد بازیگری پشت سر گذاشت .او با
بازی در فیلم "نطفه شوم" وارد حرفه بازیگری شد
سپس در آثاری همچون «قاعده تصادف»« ،انتهای
خیابان هشتم»« ،زنها شگفت انگیزند»« ،زنان
ونوسی ،مــردان مریخی»« ،آزادراه»« ،نقش
نگار»« ،داره صبح میشه» و «بی تابی بیتا» به
نقش ها جان بخشید .در کنار اینها حصاری
در آثار تلویزیونی مثل «هشت و نیم دقیقه»
و محصوالت نمایش خانگی مثل «در
حاشیه»« ،شوخی کردم»و «قلب یخی »3
هم ظاهر شد که در ایــن میان بیش از
بقیه سریال «هشت و نیم دقیقه» بود
که مورد توجه قرار گرفت .فیلم
سینمایی «سوفی و دیوانه» با
بازی او به زودی در سینماها
به نمایش در خواهد آمد .دو
فیلم «بالن» و «هایالیت» با
بازی حصاری مراحل فنی
خــود را ســپــری مــی کنند
که اگر در جشنواره فیلم
فجر پذیرفته شوند اولین
اکران شان در این رویداد
بــزرگ سینمایی خواهد
بــود .در این شماره با او
همراه شدیم.

نمای دور

برندن گلیسون
«برندن گلیسون» بازیگر ایرلندی  62ساله با
فیلم «ســارای عزیز» پا در عرصه سینما نهاد .از
جمله مهمترین فیلمهای او میتوان به «شجاع
دل» اشـــاره کـــرد« .در کــشــور مــن» و «تــــروآ» ،
«قلمرو ملکوت»« ،بئوولف» و «دار و دستههای
نیویورکی»از جمله فیلمهای او است .این بازیگر
در چندگانه «هری پاتر» در نقش مودی بازی کرد.
گلیسون برای ایفای نقش وینستون چرچیل در
فیلم «درون توفان» جایزه امی را از آن خود کرد.

جدول ،سرگرمی ،ورزش ذهن

گویی دو فیلم آماده اکران دارید؟
بله در فیلم های سینمایی «بالن» و «هایالیت»
بــازی کــردم که اگــر در جشنواره فیلم فجر
پذیرفته شوند امسال با این دو فیلم در این
جــشــنــواره بــزرگ سینمایی حضور خواهم
داشت.
شما تجربه بازی در سینما و
تلویزیون را دارید اما در تئاتر خیر.
آیا خودتان عالقه ندارید بازی کنید
یا پیشنهاد داده نمی شود؟
قــرار بــود در تئاتری بــازی کنم که به دلیل
مــحــدودیــت زمــانــی شرایطش فــراهــم نشد.
دوست دارم بازی در تئاتر را تجربه کنم و جزو
برنامههایم است ،حاال یا امسال اتفاق میافتد
یا ســال بعد که امــیــدوارم امسال شرایطش
برایم فراهم شود.
دوست دارید بیشتر در سینما
فعالیت کنید یا تلویزیون؟
اولویتم سینماست ،چــون با سینما شروع
کردم .در آن دوره که به کالس های بازیگری
می رفتم ،پیشنهاد تلویزیونی هم داشتم ،اما
صبر کردم و اولین کارم سینمایی بود .بازی
در سینما برایم همیشه جذاب بوده است ،اما
سینما و تلویزیون هر دو برایم قابل احترام
هستند.
جعبه جــادویــی مخاطبانی عجیب دارد و
ممکن است طوری دیده شوید که در یک فیلم
سینمایی دیده نشوید.
در حال حاضر هم نمی توانم به طور مطلق
معتقد به کار در سینما یا تلویزیون باشم؛ چون
در درجه اول فیلم نامه و نقش خیلی اهمیت
دارد.
این موضوع را که می گویند باند
بازی در سینما وجود دارد قبول
دارید؟
معتقدم که نه تنها در حرفه ما بلکه در هر
شغل یا صنفی افــرادی با هم راحتتر
هستند بنابراین کاری را آغاز می کنند
و احساس میکنند که اتفاق خوبی
برای کار می افتد.
ح ــال نــمــی دانـــم اس ــم آن را باید
باندبازی گذاشت یا خیر! معتقدم
سینمای ما دوستداشتنی است و
اهالی سینما هم دوستداشتنی
و بسیار ارزشمند هستند.
در پیشنهاد نقش ،چهره
فردچقدر موثر است؟
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فــرق ایــن مارپیچ با دیگر
نمونه های مشابه این است
که در آن یک تصویر پنهان
شده است.
بــرای کشف تصویر« ،یک
خ ــط شکسته مــارپــیــچ»
بیابید که از ورودی مارپیچ
وارد ش ــود و از خروجی
مارپیچ بیرون برود.
این خط باید بدون «شاخه»
و «دوراهی» باشد.
وقتی مسیر صحیح پیدا
شد آن را پررنگ کنید تا
تصویر را ببینید.
پــیــشــنــهــاد م ــی شـــود در
هــر دوراهـــی ،مسیرهای
انــحــرافــی بــن بست را با
خطوط کم رنگ مشخص
کنید تا به اشتباه نیفتید.

قانون:

ارقام 1تا 9راطوری
درخانههایخالی
بنویسیدکه
درهرسطر،
درهرستون
ودرهرمربع3در3
هیچرقمی
تکرارینباشد.

آذر
کارگردان

محمد حمزه ای

تهیه کننده

نیکی کریمی

بازیگران

نیکی کریمی ،هومن سیدی،
حمیدرضا آذرنگ ،فرید
سجادی حسینی ،هستی
مهدوی ،لیال زارع و پژمان
جمشیدی.

خالصه
قصه

برای خودم فکرهایی داشتم.
آرزو داشتم قهرمان بشم
میخواستم اون چیزی رو که
جامعه بهم تحمیل میکنه
کنار بذارم.

کافه سینما
در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما
و تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار
می دهیم.
* فهرست بازیگران فیلم «دو طبقه روی پیلوت»
تکمیل شد .سعید آقاخانی ،الناز شاکردوست،
جــواد عزتی و هــادی حجازی فر بازیگران فیلم
سینمایی «دو طبقه روی پــیــلــوت» ابــراهــیــم
ابراهیمیان هستند.
* فیلم سینمایی «دعوتنامه» بــه نویسندگی،
تهیهکنندگی و کارگردانی مهرداد فرید و با بازی
میترا حجار ،شقایق فراهانی و حمیدرضا آذرنگ،
قرار است پس از سی و ششمین جشنواره فیلم
فجر اکران شود.
* سحر ولدبیگی به برنامه «دورهمی» پیوست.
فصل جدید برنامه مهران مدیری ،با بازی سروش
جمشیدی و سحر ولدبیگی روی آنتن شبکه نسیم
خواهد رفت.
* فیلم بـــرداری فیلم سینمایی «جــن زیــبــا» به
تهیهکنندگی مهرداد فرید و به کارگردانی بایرام
فضلی به پایان رسید.

زمان
پیشنهادی

15

دقیقه

ساده

واژگان کمتر اما
پرهیزازپرسش
هرز(ناخواسته)
در ایــن جــدول،
مــایــهافــزایــش
بــار آموزشی آن
شـــــدهاســــت.
برخی سوالها،
ازمطالبروزنامه
خراسانروزهای
قــبــلطــراحــی
شدهاست.

متوسط

هر روز

سینما عمیق

قانون :پاسخهاراحرفبهحرفدرجهتفلشبنویسید
(نوشتن را از خودِ خانه فلشدار آغاز کنید) .در آغاز هر سوال
گفتهشدهكهپاسخشچندحرفدارد.

زمان
پیشنهادی

سودوکو

چهره میتواند تاثیر داشته باشد .به هر حال
وقتی که قرار است نقشی به بازیگری پیشنهاد
داده شود از قبل راجع به آن فکر میشود و
اگر قرار باشد که چهره آن شخص خیلی مهم
و تاثیرگذار باشد مطمئنا شخص و چهرهای
متناسب با کار انتخاب می کنند به نظر من
همه چیز بــه انتخاب و نظر کسی کــه قــرار
است یک اثر هنری را به وجود بیاورد و بسازد
بستگی دارد.
ماندگاری در حرفه بازیگری برایتان
اهمیت دارد؟
برای ماندگار شدن در این حرفه به سینما وارد
شــدهام و برای من ماندگاری بسیار اهمیت
دارد .به یاری و کمک خدا امیدوارم این توفیق
نصیبم شود تا بتوانم بازیگر ماندگاری شوم.
در مدت فعالیت تان در این حرفه
نقشی بوده دوست داشته باشید
بازی کنید اما پیشنهاد داده نشده
باشد؟
هر بازیگری دوست دارد نقشهای زیادی را
تجربه و بازی کند .البته تاکنون نقشی نبوده
که پیشنهاد داده شده باشد و آن را رد کرده
باشم که بخواهم پشیمان شوم.
از میان بازیگران و کارگردان های
سینمای جهان کدام یک را بیشتر
دوست دارید؟
از مــیــان ک ــارگ ــردان هــا «اســکــورســیــزی»
را خیلی دوســت دارم و آثــارش را دنبال
میکنم و اگر بخواهم از بازیگران بگویم ،از
قدیمیها بازی «اینگرید برگمن» را خیلی
دوست دارم.
«نــیــکــول کــیــدمــن»« ،دیک ــاپ ــری ــو»« ،کیت
وینسلت» و «آل پاچینو» بازیگرانی هستند که
به بازی شان عالقه دارم.
اوقات فراغت تان را چگونه سپری
می کنید؟
از کودکی به ورزش عالقه مند بودم و اکنون
در کنار بازیگری مربی باشگاه هم هستم و
یوگا کار می کنم.
سفر را خیلی دوست دارم ،به رستوران رفتن،
کشف رستورانهای جدید و امتحان کردن
غذاهای جدید هم عالقه دارم.
بــه نوشتن عالقه دارم و برخی مــواقــع در
اوقات فراغتم چیزهایی مینویسم و دلنوشته
ی توان شعر
هایی دارم که اسم آن ها را نم 
گذاشت .فیلم میبینم و خرید کردن را هم
دوست دارم.

شنبه تا چهارشنبه

یکشنبه ها و چهارشنبه ها

دقیقه

راهنمای اکران

جدول ویژه خراسان

یاب مارپیچ
نقش ِ
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کارگردان کار بلد است و اخالق حرفه ای دارد.وی با بیان این که شاهد احمدلو
برای بازی در فیلم سینمایی جدیدش با نام «کتک خور» از من دعوت کرده است ،به
حضور در برنامه «گنجینه جزیره کیش» اشاره کرد و گفت :این برنامه مشابه برنامه
های سرگرم کننده دورهمی و خندوانه است.

زمان
پیشنهادی

30

دقیقه

زمان
پیشنهادی

زمان
پیشنهادی

متوسط

20

دقیقه

ساده

10

دقیقه

بسیار ساده

5(-1حرفی)ترانهایکهزندهیاد«افشینیداللهی»
برایتیتراژاینسریالسرودهبود،کامالبامحتوای
سریالکهدرمحرمپخشمیشدمتناسببود.
۴(-2حرفی)عالوهبرصدایاستاد،.......تفاوت
ریتم و سبک ترانه «الهه ناز» نسبت به دیگر آثار او در
محبوبیتوماندگاریاینقطعهنقشمهمیداشت.
5(-3حرفی) با اینکه تقریبا  ......سال از ساخت
سرودحماسی«ایایران»میگذرد،همچنانبرای
همهایرانیانشنیدنیاست.
5(-۴حرفی)پایتختاستانفارس
۴(-5حرفی) شاید مهمترین و پررنگترین تفاوت
شعروترانه.......،آنها باشد؛ یعنیدرشعرمعموال
خبریازکلماتعامیانهوزبانمحاورهنیست.
2(-6حرفی) قطعه «الهه ناز» بعد از گذشت ......
دههازساخت،هنوزتازگیومحبوبیتاشراازدست
ندادهاستومردمآنرازمزمهمیکنند.
3(-7حرفی)خویوسرشت
۴(-8حرفی) «مرز در عقل و جنون باریک است»
جمله ای از ترانه تیتراژ سریال «شــب دهــم» به
کارگردانی.......است.
5(-9حرفی)ضربهیادآوریباانگشتمیانه
۴(-1۰حرفی)متاهلنیست.

پاسخ ها

3(-11حرفی)یکترانهازهمانابتداکهقراراست
سروده شود ،برای مخاطب  ......نوشته می شود؛
یعنیترانه،برونگراواقناعکنندهاست.
3(-12حرفی)سالحکاشتنی!
3(-13حرفی)ماهیپاییزی!
3(-1۴حرفی)چیزیکهفضارااشغالکند.
6(-15حـــرفـــی) س ــال « ،1323حسین گل
گالب»(ترانه ســرای ســرود «ای ایـــران») از رفتار
سربازاناینکشورباهموطنانش،متأثرودردمندبود.
۴(-16حرفی) نام زنده یاد  .......با اجرای ترانه
«نازنینمریم»برسرزبانهاافتادوباعثمحبوبیتو
ماندگاریاووهنرششد.
3(-17حرفی) در ترانه از ترکیبات  ......و کلمات
قدیمی که در شعر و نوشته های ادبی قرن ها پیش
پیدامیشود،خبرینیست.
5(-18حرفی)مخزنوخزانه
۴(-19حرفی)رایجومتداول
8(-2۰حرفی)نگهداریازگاووگوسفند
3(-21حرفی)پایتختچین
۴(-22حرفی)هرسالنقطار
۴(-23حرفی)جانوریبابویدفاعی
۴(-2۴حرفی)پارچهابریشمی
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