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سینما و تلویزیون

شهره لرستانی از
«هزارپا» می گوید

سه شنبه  ۲۹خرداد  ۵ 1397شوال  143۹شماره 27۳۸

ضیغمی -شهره لرستانی فیلم سینمایی «هزارپا» را در نوبت اکران در سینماهای کشور دارد.این کارگردان ،نویسنده و
بازیگر سینما و تلویزیون در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به بازی بازیگران این فیلم سینمایی توضیح داد :در این فیلم
به جز من ،رضا عطاران ،جواد عزتی ،سارا بهرامی ،مهران احمدی ،الله اسکندری ،سعید امیرسلیمانی ،امید روحانی،
سپند امیرسلیمانی ،امیر مهدی ژوله ،سینا رازانی ،حسین سلیمانی ،محمد نادری ،علی عامل هاشمی ،علی صالحی،

گپ

«بال های خیس»
در آی فیلم عربی
ضیغمی -مجموعه تلویزیونی «بالهای خیس»
برای اولین بار با دوبله عربی روانه آنتن آیفیلم
عربی شــد.مــشــاور رســانــه ای شبکه آیفیلم به
خبرنگار ما گفت :مجموعه تلویزیونی «بالهای
خیس» به تازگی در شبکه آیفیلم عربی با لهجه
شامی دوبله و روانــه آنتن شــده است.مصطفی
پورکیانی اظهار کرد :این مجموعه  ۲۶قسمتی
هرشب ساعت  22بهوقت مکه پخش میشود و
بازپخش آن در ساعتهای  10 ،4و  16روز بعد
خواهدبود.وی افزود« :بال های خیس» دو داستان
موازی را روایت میکند .گفتنی است ،بازیگرانی
همچون علی عمرانی ،فاطمه گــودرزی ،حبیب
دهقاننسب ،حسین مهری ،مهران رجبی و شیوا
خسرومهر در «بالهای خیس» بازی کردهاند.

کافه سینما
در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما و
تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار می
دهیم.
*«اصغر فرهادی» رئیس هیئت داوران پانزدهمین
دوره جشنواره ارمنستان و بیست و چهارمین دوره
جشنواره سارایوو خواهد بود.
* «تینا پــاکــروان» در فیلم سینمایی «بیوزنی»
به کارگردانی مهدی فــردقــادری به ایفای نقش
میپردازد.
*«حسن فتحی» از ساخت سریال «بامداد خمار»
بر اساس رمانی به همین نام انصراف داد.
*ستاره اسکندری گفت :جایگاهم در تلویزیون
بسیار متفاوتتر از سینماست.
*ضبط سریال تلویزیونی «موریانه ها» در مرکز
صداوسیمای کرمان با نگاهی به موضوع رباخواری
آغاز شد.
*«مسعود جعفری جوزانی» داور بخش رقابتی
نخستین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «اس.
سی.او» در شهر «چینگ ـ دائو» در کشور چین شد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نعیمه نظام دوست ،بهرام ابراهیمی ،ارشا اقدسی ،شهین تسلیمی،
حمیدرضا فالحی ،علی یعقوبی ،فرید شهریاری ،امیر صادقی ،منصور
نوری ،حسین حسینیان ،مهدی جعفری ،مبین رستگار ،غالم میرزایی
و پیام زمانی به ایفای نقش میپردازندبه گفته وی ،علیرضا برازنده

مسئولیت فیلم بــرداری «هــزار پا» را عهده دار است.گفتنی است،
«هزارپا» جدیدترین ساخته سینمایی ابوالحسن داوودی بعد از فیلم
موفق «رخ دیوانه» است که همچون کارهای قبلی این کارگردان ،از
حضور بازیگران مطرحی بهره می برد.

تولد ماه

همراه با «نعیمه نظام دوست» ،بازیگر آثار طنز

زندگی به جای دیگران
مریم ضیغمی
در هر شرایطی به جز جلوی دوربین پاسخ تلفن
همراه خــود را با انــرژی می دهــد« .نعیمه نظام
دوست» بازیگر خوش خلق و خوش قلبی است .او
آبان  1353در تهران به دنیا آمد و دیپلم تجربی
دارد .نظام دوست از سال  70کار بازیگری را با
تئاتر آغاز کرد.
بعد از آن در مجموعه «نوروز  »72بازی کرد و بعد
در «ساعت خوش» حضور یافت .نعیمه نظام دوست
سال هاست در مجموعه های مختلف تلویزیونی
بازی کرده که بیشتر آن ها طنز بوده اند.
او فیلم هــای سینمایی «خ ــواب تــاریــک ،خــواب
روشــن» و «هــزارپــا» را در نوبت اکــران دارد .در
مطلب پیش روی تان با این هنرمند درباره سینما،
تلویزیون و مسائل دیگر به گفت و گو نشستیم.
به واسطه چه فردی پا به دنیای بازیگری
گذاشتید؟
من نیز مانند برخی همکارانم از دوران کودکی به
حرفه بازیگری عالقه مند شدم« .سروش خلیلی»
من را معرفی کرد .از سال  70کار بازیگری را با
تئاتر شروع کردم و با گروه های آزاد تئاتر به فعالیتم
در این رشته ادامه دادم.
بعد از آن در مجموعه نوروز  72بازی کردم و فکر
می کنم می توان گفت به طور حرفه ای با «ساعت
خوش» در سال  73وارد عرصه بازیگری شدم.
بینندگان «نعیمه نظام دوست» را به عنوان
بازیگر آثار طنز می شناسند؛ در گونه های
دیگر پیشنهاد ندارید؟
بازی در آثار طنز را دوست دارم .معتقدم بازی در
آثار طنز سختی های خاص خودش را دارد.
چرا بازی در نقش های طنز سخت است؟
چــون من بازیگر باید هر کــاری بکنم تا مخاطب
بخندد ،بنابراین کار سختی است .این نکته را هم
بگویم که برای بازیگران زن بازی در این گونه نقش
ها سخت تر است چون خیلی از حرکات را نمی
توانند انجام دهند و خیلی از حرف ها را نمیتوانند

بر زبان بیاورند و باید از خالقیت های خود برای
خنداندن مردم استفاده کنند .مردم دیگر به هر
چیزی نمی خندند و به نوعی خیلی نگاه حرفه ای
تری نسبت به طنز پیدا کرده اند.
شما بازی در سینما و تلویزیون را تجربه
کرده اید؛ کدام یک را بر دیگری ترجیح
می دهید؟
هیچ کدام را بر دیگری ترجیح نمی دهم .البته اگر
همزمان یک پیشنهاد تلویزیونی و یک پیشنهاد
سینمایی داشته باشم ،پیشنهاد سینمایی را می
پذیرم .این نکته را هم بگویم که مخاطب سینما
خاص تر است و در مقابل تلویزیون از همه اقشار
جامعه مخاطب دارد .در سینما باید بــازی ارائه
دهــی که غلو کم تــری داشته باشد ،امــا در آثار
تلویزیونی این گونه نیست و بازیگر باید کمی غلو
شده بازی کند.
مهم ترین دلیل ورودتان به حرفه بازیگری
چه بود؟
بیشتر آدم ها شهرت را دوست دارند .مهم ترین دلیلم
برای انتخاب بازیگری این بود که از کودکی دوست
داشتم شخصیت های مختلف را تجربه و به جای
انسان های دیگر زندگی کنم .شاید شهرت هم یکی
دیگر از دالیل ورودم به عرصه بازیگری بود.
اهل سفر رفتن هستید؟
سفر کردن را خیلی دوست دارم چون آدم در سفر
تجربه های زیــادی کسب و حس خوبی پیدا می
کند.
یک شبانه روزتان چگونه می گذرد؟
اگر سر کار باشم که مشغول بازی هستم در غیر این
صورت در فضای مجازی سرم را گرم میکنم .فیلم
دیدن و موسیقی گوش کردن را هم دوست دارم.
سال گذشته که با شما صحبت کردم زیر
تیغ عمل جراحی رفته بودید تا وزن کم
کنید .می خواهم بدانم چاقی تان دلیل
خاصی دارد؟
 10سال بود که وزنــم باال رفته بود و دیگر نمی
توانستم راه بــروم ،نفس بکشم و حتی کارهای

روزمــره را انجام دهم بنابراین عمل بالون معده
انجام دادم.
بعد از این که بالون را در آوردم معده ام دو برابر شد
و متاسفانه در روند چاقی افتادم.
البته بعد از انجام عمل بالون معده و ناامید شدن
از آن ،عمل اسلیو معده انجام دادم و اکنون دارم
الغر می شوم.
رژیم های غذایی هم داشتید؟
بدون رژیم غذایی امکان ندارد وزن کم کنی .من
رژیم های مختلف غذایی داشتم .شما هر رژیمی را
که فکر کنید تحت نظر پزشک گرفتم .برخی رژیم
ها را هم از اینترنت جست و جو کردم و گرفتم.
از رژیم های غذایی راضی بودید؟
رژیــم های غذایی که می گرفتم خوب بودند اما
نتیجه نمی گرفتم.
چون در مقطعی اندکی وزن کم می کردم اما بعد
ازمدتی وزنم دوباره به حالت قبل برمی گشت .اگر
این رژیم ها را با ورزش انجام می دادم شاید نتیجه
می داد اما خسته می شدم و رها می کردم و
همین موضوع سبب می شد که به نتیجه
مطلوب نرسم.
بعد از عمل چند کیلو وزن کم
کردید؟
40کیلو وزنم کم شده است .ورزش
در کنار رژیم غذایی بهترین روش
برای وزن کم کردن است.
تا وزن ایده آل تان
چقدر فاصله دارید؟
خیلی مــانــده تــا وزن کم
کنم؛ یعنی حدود  60تا
 70کیلو تا وزن ایده آلم
فاصله دارم.
پیشنهادشما
برای افرادی که
دوست دارند
سریع الغر
شوندچیست؟

اصال عمل را پیشنهاد نمی کنم و فقط با ورزش و
رژیم به وزن دلخواه خود برسند.

عزت ا ...انتظامی

«عزت ا ...انتظامی»  ۳۱خرداد ماه سال ۱۳۰۳
در تهران به دنیا آمد .داریــوش مهرجویی با فیلم
«گاو» ،استعداد انتظامی را کشف کرد و پروراند.
ی او در دیگر آثار مهرجویی همچون آقای هالو،
باز 
دایــره مینا ،پستچی ،اجــاره نشینها ،هامون و
بانو باعث بروز تواناییهایش شد .انتظامی عالوه
بر نقش آفرینی در آثار مهرجویی ،در فیلم های
کارگردانان دیگری همچون علی حاتمی نیز بازی
کرده است .مسعود کیمیایی از حضور انتظامی
در فیلم «حک» به عنوان افتخاری بزرگ یاد کرد.
وی همچنین پدر «مجید انتظامی» آهنگ ساز و
نوازنده معروف است.

راهنمای اکران
سینما عمیق

تگزاس
کارگردان

مسعود اطیابی

تهیه کننده

ابراهیم عامریان

بازیگران

حمید فرخ نژاد ،سام
درخشانی ،پژمان جمشیدی،
گابریال پتری ،توگان تی
شی را ،آدریانو تولوز ،تی
آگو متوس ،فرانسین لیما و
لیبوم بوم.

