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سینما و تلویزیون
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

از قلم شما

هنرمندان از روز سینما می گویند

دل گویه های آن سوی دوربین

مریم ضیغمی -روزی که
سینماتوگراف به ایران آمد شاید تصور
نمی شد بزرگانی از ایران زمین در هنر
هفتم جاودانه شوند ،در سراسر دنیا
افتخار آفرینی کنند و جایزه اسکار و
گلدن گلوب بگیرند و اصغر فرهادی
ها ،نیکی کریمی ها ،نوید محمد زاده
ها ،امین حیایی ها و فروتن ها تربیت
شوند.
به راستی اگر اکنون سینما وارد ایران
می شد این صنعت چگونه بود و چه
فیلم هایی با توجه به گسترش فضای
مجازی ساخته می شد؟!
در حالی به  21شهریور« ،روز سینما»
وارد شده ایم که طی این سال ها چند
تن از بزرگان هنر هفتم همچون داوود
رشیدی و عزت ا ...انتظامی بار سفر
بسته اند.
به مناسبت روز ملی سینما ضمن
تبریک این روز بزرگ به سینماگران و
سینمادوستان با چند هنرمند گفت و
گو کردیم و آن ها از خواسته ها و دل
مشغولی های شان برای ما گفتند و
آرزوها کردند.

مجید مظفری(بازیگر)

امید گلزاده (طراح چهره پردازی)

روز سینما را به خانواده سینما تبریک می گویم و امیدوارم
که سینمای ایران بتواند جایگاه خود را در جهان حفظ
کند و بتوانیم ســال آینده همین روز را در کشورهای
مختلف جشن بگیریم و سینماهایی مخصوص ایــران
بسازیم و اکران فیلم های مان را داشته باشیم .مطمئن ًا اگر
این اتفاق بیفتد تهیه کنندگان ما فیلم های پرخرج تر ،بهتر
و سنگین تری می سازند .اکنون به دلیل مسائل اقتصادی
دست و دل شان می لــرزد .البته اکــران ها بد نیست و
چند فیلم روی پرده خوب می فروشند .به هر صورت بدنه
سینمای ایران اکنون آن بدنه ای نیست که سینمای بعد از
انقالب باشد و آن جهش را ندارد .البته چند تهیه کننده
و چند جوان فیلم های خوبی می سازند و آرزوی موفقیت
برای آن ها دارم .امیدوارم جوانانی که فیلم های خوبی
می سازند امکان اکران آن ها را در دیگر کشورهای دنیا
داشته باشند.

از «آوانس اوهانیان» تاکنون هنرمندانی بنام و گمنام در
م آثارشان را برای مان به یادگار گذاشته اند و می
هنرهفت 
گذارند .دیروز و امروز و مسیر آینده ا م را مدیون تالش های
این مفاخربزرگ سینما هستم و یادشانرا گرامی می دارم
و تا ابد در برابر بزرگی این بزرگواران سر تعظیم فرود می
آورم .روز سینما مبارک باد.

زندگی مقابل دوربین «فرهادی»
با نزدیک شدن به روز سینما یاد دوره ای افتادم که افتخار همکاری
با «اصغر فرهادی» را داشتم .همه ما افتخار می کنیم که سینماگر
کشوری هستیم که «اصغر فرهادی» دارد و با وجود این بزرگوار بیش
از پیش به دنیا معرفی شدیم و ما را بهتر از قبل می شناسند و سینمای
ما را جدی تر می گیرند.
در دوران نوجوانی بازیگری را از کانون فرهنگی و تربیتی حر آغاز
کردم .در این کانون در گذشته بزرگانی همچون پرویز پرستویی
درس بازیگری آموختند و من افتخار این را دارم که بستر بازیگری ام
آن جا پایه ریزی شد و شکل گرفت .به یاد دارم اصغر فرهادی و تیم
اش برای انتخاب بازیگر سریال «داستان یک شهر» به کانون آمدند
و بعد از تست من را برای بازی در یک اپیزود انتخاب کردند .خیلی
برایم اتفاق خوبی بود .آن موقع سکانسی را باید شب هنگام فیلم
برداری می کردیم و همه عوامل دو ساعت قبل از تاریکی هوا آفیش
شدند .به خوبی به یاد دارم که به شدت استرس داشتم و ناراحت
بودم چون تک گویی با بازیگر مقابلم داشتم و یک مونولوگ طوالنی
بود و متن را در اختیارم نگذاشته بودند .دایم از دستیاران کارگردان
تقاضا می کردم متن را به من بدهند تا تمرین کنم و آن ها می گفتند
دست آقای فرهادی است و مرحله به مرحله من را پیش آقای فرهادی
می بردند تا تایید لباس و گریمم را بگیرند .هر بار که پیش او می رفتم
متن را می خواستم و فرهادی به دستیارانش می گفت چرا متن را
ندادید و دوباره برای تکمیل گریم و لباس بر می گشتیم و آن ها می
گفتند گریم شو تا متن آماده شود و وقتی دوباره پیش فرهادی می
رفتم باز هم تقاضای متن می کردم و می گفت متن را چرا ندادید و
بدهید تا بخواند و دوباره این بازی تکرار می شد .دوران نوجوانی در
عالمی بودم که فکر می کردم چون سرشان شلوغ است متن را در
اختیارم نمی گذارند ولی بعدها فهمیدم که این شیوه بازی گرفتن
اصغر فرهادی است .آماده شدم و فرهادی گفت بیا سر صحنه .وقتی
وارد صحنه شدم با گروه  40 ،30نفره که همه برای گرفتن پالن
آماده بودند مواجه شدم .آقای فرهادی پرسید دیالوگت چیست؟
گفتم به من ندادند .همان لحظه او به دستیارش گفت چرا ندادید و
یک برگه دستم داد و گفت بخوان و تنها یک بار متن را برای فرهادی
خواندم و بعد از پایان آخرین جمله ام متن را از من گرفت و گفت صدا،
دوربین ...و من دستپاچه در موقعیت قرار گرفتم و فیلم برداری آغاز
شد.
می خواهم بگویم اکنون متوجه می شوم که شیوه بازی گرفتن «اصغر
فرهادی» به گونه ای است که اصــو ًال بازیگر ناب جلوی
دوربین قرار می گیرد و بسیار دقیق کار می کند و
بسیار برایش تازگی دارد و انگار نقش را زندگی می
کند نه بازی و این به خاطر نوع بازی گرفتن و نوع
نگرش و نوع فیلم سازی فرهادی است .اکنون می
فهمم که چقدر «اصغر فرهادی» در فیلم سازی خود
بزرگ است و چقدر خوب است که ما او را در سینما
و کشورمان داری ــم .بــازی در سریال «داستان
یک شهر» در پرونده هنری ام بسیار روشن و
درخشان است و به آن می بالم و افتخار می
کنم .روز سینما را به همه سینماگران و
سینما دوستان کشور به خصوص شما
تبریک عرض می کنم.
ارادتمند شما
عباس غزالی

پوران درخشنده
(کارگردان ،فیلم نامه نویس ،تهیه کننده)
در آستانه روز سینما آموزشگاه آزاد سینمایی ام را تاسیس
کــردم و اکنون در حال ثبت نام هنرجویان هستم .راه
اندازی این آموزشگاه برایم یک آرزو بود .روز سینما روز
عشق به مردم است ،یعنی روزی است که باید مردم را در
کنار خود احساس کنیم ،روز سینما روزی است که باید از
زبان مردم حرف بزنیم و در ارتباط با بغض های فرو خورده
مردم توانسته باشیم کمکی کنیم .روز سینما روز عشق،
آزادگی و روز مردم است؛ مردمی که خودشان را در آیینه
سینما و سینماگرانی که خود را در آیینه مردم می بینند.

علیرضا فتحی (رئیس انجمن بدلکاران)
سینما خوشبختانه در چند دهه اخیر خیلی خوب پیش
رفته و از بقیه کارهای اجرایی مملکت جلو زده است .از
بین آثار سینمایی «بادیگارد» ساخته ابراهیم حاتمی کیا
برجسته تر از دیگر آثار سینمایی ام بود.می خواهم این
گله را از مسئوالن داشته باشم که در جشنواره فیلم فجر
بخشی را تاکنون به حرفه بدلکاری مانند دیگر بخش ها
همچون بازیگری ،نویسندگی و کارگردانی اختصاص
نــداده اند .روز سینما را به همه سینماگران تبریک می
گویم و برای همه آن ها آرزوی سالمتی دارم.

حسین فرح بخش
(کارگردان ،فیلم نامه نویس ،تهیه کننده)
سینماگران قدر خود را بدانند ضمن این که همه مردم
جهان اعتبار دارند و محترم هستند اما سینماگر در تمام
جهان درخشش خاصی دارد یعنی ماهی در کهکشان
است .سینماگران باید به مردم امید دهند .روز سینما را
به همه دوستان و رفقا تبریک می گویم و امیدوارم باالترین
نعمتی که خداوند به آن ها می دهد سالمتی باشد.

احمد ایراندوست (بازیگر)
معتقدم باید به سینما به دور از نما نگاه کرد و بیشتر به عمق و ریشه کار اهمیت داد .فکر می کنم خیلی
ها موقعیت های بسیار خوبی دارند اما کانکشن های خوبی ندارند که بخواهند وارد این عرصه شوند.
بعضی ها هستند که کارها را به دست گرفته اند و به کسی اجازه ورود نمی دهند که خیلی بد است.
معتقدم باید به جوانان رخصت داد تا هنرنمایی کنند؛ جوانانی مثل «نوید محمد زاده» یا «ریحانه پارسا».
معتقدم چشم مردم از دیدن شخصیت های تکراری خسته می شود .این روز را به شما که به نوعی عضوی
از اهالی سینما هستید و به سینماگران تبریک می گویم.

جوایز
نقدی و
غیرنقدی هفتگی

پاسخصحیحهرسرگرمی،یکشانسقرعهکشی
قرعه کشی و اسامی برندگان ،شنبه هر هفته

مرغشهدخوار

.

ُپرطرفدار بود!

محمدمهدی رنجبر

یــاب
تعــداد پاســخهای دریافتــی بــرای ســرگرمی «نقش ِ
شماره» که دیروز در همین صفحه با تصویر «مرغ شهدخوار»
منتشرشــد ،قابــل توجــه بــود و نشــان داد کــه دوره جدیــد

یاب مارپیچ
نقش ِ
یکشنبهها و چهارشنبهها

ﺳﺎده

درباره فراخوانی که برای «ارســال زمان حل ســودوکوها»
منتشــر کردیم هم شــایان ذکر اســت :کماکان تعداد قابل
توجهــی از ســودوکوبازهای حرفــهای ،زمان حلشــان را
برای ما پیامک میکنند .به زودی با معرفی این عزیزان ،از
آنها دعوت میکنیم تا شما را با کمک «متن» و «فیلم»های
آموزشــی ،مثــل خودشــان حرفــهای کننــد و ترفندهــای
سودوکو را به شما آموزش دهند.
اما حتی اگر حرفهای نیستید ،بازهم پیشنهاد میکنم زمان
حلتان را اندازهگیری کنید! با این کار میتوانید پیشرفت
روزانهتان را در حل ســودوکو بســنجید .قطعا بعــد از چند
هفته با بررسی آمار ،از پیشرفت چشمگیرتان لذت میبرید.
موفق و پیروز باشید
و حرفهای

پاسخ مسابقههای قبل

لذت «نقش ِ
یاب شماره» احساس شد!

سرگرمیهایخراسانکهازابتدایهفتهقبلدرحالانتشار
است ،کمکم جای خود را بین مخاطبان باز کرده است.
طبق برنامه تنظیم شــده ،در هریک از روزهای هفته ،یکی
از انواع ســرگرمیهای «نقشیاب» در ایــن نیمصفحه قرار
میگیرد تا لذت کشــف یک تصویر پنهان ،باعث بهتر شدن
دل مخاطب روزنامه خراسان شود.
حال ِ
ِ
شــما عزیزان روزهای شــنبه «نقشیــاب قرینــه» ،روزهای
یکشنبه و چهارشنبه «نقشیاب مارپیچ» ،روزهای دوشنبه
«نقشیــاب ُجفت» ،روزهای سهشــنبه «نقشیاب شــماره»
و روزهــای پنجشــنبه «نقشیــاب چارچــوب» را در بخــش
ســرگرمی روزنامــه خراســان خواهیــد دیــد .اگــر درباره
هریک از این سرگرمیها اطالعات بیشــتری نیاز دارید به
وبسایت  sargarmi.irمراجعه کنید.

خط اختصاصی پاسخ ها و نظرات۳۰۰۰۷۲۲۵۲ :
اطالعات بیشتر در وب سایت 1sargarmi.ir

قانون:دراینمارپیچیکتصویرپنهانشدهاست!برایکشفآنباید«یکخطشکستهمارپیچ»پیداکنیدکهازورودیمارپیچواردشودوازخروجیآنبیرونبرود.اینخطبایدبدون
«شاخه»و«دوراهی»باشد.وقتیمسیرصحیحپیداشد،هرخالرنگیکهدرمسیرباشدبهشمامیگویدکهادامهمسیرراتاخالبعدیباچهرنگیپُررنگکنیدتاتصویرآشکارشود.
پیشنهادمیشودکه:درهردوراهی،مسیرهایانحرافیبنبستراباخطوطکمرنگمشخصکنیدتابهاشتباهنیفتید.بهخالهایرنگیدرمسیرهایبنبستبیاعتناباشید.

سودوکو
هر روز

قانون:ارقام 1تا 9رادرخانههایخالیبنویسیدطوریکه درهرسطر،درهرستونودرهر
مربع3در 3هیچرقمیتکرارینباشد.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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برایارسال
پاسخوشرکت
درمسابقه،
تمامارقام
سطرهاییک
سودوکوی
حلشدهرابه
ترتیبازخانه
باال-چپ تا خانه
پایین-راستبه
صورتیکعدد
 81رقمی(بدون
فاصله،اینتریا
کاراکتردیگری)
پیامککنید.
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حرفهایهاو
مدعیانسودوکو
درجهدشواری
هرسودوکو+
زمانحلشان
راپیامککنند.
مثال:متوسط
۰۰:1۲:۲۰

برایارسالپاسخ
وشرکتدرمسابقه،
دوتاازاجزایتصویراین
معما رادرمتنپیامکتان
نامببرید.
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