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سینما و تلویزیون

شنبه  ۴اسفند ۱۷ 1397جمادی الثانی  14۴۰شماره 2۹۳۸

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گو با «پیام دهکردی» بازیگر نام آشنای سینما ،تئاتر و تلویزیون

بازیگرانواقعی
زود پیر می شوند

مریم ضیغمی -پیشتر از این که در قاب تصویر دیــده شود اهالی تئاتر او را می شناختند ،بازیگر
و کارگردانی توانا و کاربلد که نمایش های ماندگاری را روی صحنه برد .این هنرمند خوش اخالق
شهرکردی مدرس فن بیان و بازیگری است« .پیام دهکردی» کارشناس ارشد رشته تئاتر و مدرک
کارشناسی خود را در رشته ادبیات دراماتیک (نمایشی) گرفته است .دهکردی در سینما و
تلویزیون گزیده کار و مقابل دوربین کارگردان های مطرحی همچون کمال تبریزی ،احمد امینی
و حسن فتحی به نقش های مختلف جان بخشیده است .بینندگان بازی او را در فیلمهای
سینمایی و سریال های «یک تکه نان»« ،یک بوس کوچولو»« ،بی خداحافظی»« ،جیب بر
خیابان جنوبی »« ،باغ بلور»« ،شهریار»« ،مدار صفر درجه» و « هوش سیاه  »۲دیده اند .در
گفت و گوی پیش روی تان با او درباره بازیگری سخن گفتیم.

شما برای این که یک نقش را کشف
کنید چکار می کنید؟
هیچ وقت راه ثابت و مشخصی وجود ندارد .به
تعداد نقشی که نوشته می شود شیوه ،وجود
دارد که آن نقش را ایفا کنید .برخی مواقع با
مطالعه درباره آن نقش و برخی مواقع با تجربه
کــردن آن با کمک عکس ها یا شخصیت های
واقعی که در جامعه وجود دارند و دقیق شدن
روی حالت های روحی و روانی آن ها می توان
به نقشی که نویسنده و کارگردان از بازیگر می
خواهند رسید.
زندگی جلوی دوربین ،زندگی معمولی
شما را به هم نمی زند؟
نباید آسیبی بزند ولی بخشی از آن اجتناب
ناپذیر است .وقتی شما نقشی را بازی می کنید
در واقــع به آن نقش جــان می دهید و خیلی
سخت است و صد در صد تاثیر می گذارد .می
بینیم آن ها که واقعا بازیگری را به شکل درست
انجام می دهند زود پیر می شوند چون بسیار
دشوار است .بازیگر ناچار می شود با برخی از
نقش ها زندگی و خود را به آن ها نزدیک کند.
به نظر شما نقش سخت یا آسان وجود
دارد؟
بله به هر حال نقش هایی هستند که دشواری
های مختلف ،شامل جسمی و روحــی دارنــد.

گاهی اوقات این دشواری ها با توانمندی های
نهفته در بازیگر همخوانی دارد که سختی نقش
را کمتر می کند و گاهی وقت ها هم ندارد ،پس
باید بازیگر آن را ایجاد کند و برای آن سختی
آغاز می شود.
عالقه اصلی شما کدام است ،تئاتر یا
تلویزیون؟
من عاشق بازیگری هستم؛ چه تئاتر ،سینما،
تلویزیون و رادیو همه اش برای من جذاب است
اما تئاتر حکایت دیگری دارد و مثل قطعه جدا
شده ای از یک دنیاست که خیلی دوستش دارم.
کمی از سختی این کار بگویید؛ شما
مدت ها در این کار و بین مردم دارای
محبوبیت هستید؛ برای آن جوانی که
تازه از راه رسیده و می خواهد خیلی
زود این راه را طی کند چه حرفی دارید؟
عرصه کار تئاتر چیزی است که شما در واقع باید به
آن جان بدهید و از جان مایه بگذارید و کار بسیار
دشــواری است .بعد از کارگری معدن ،بازیگری
دشوار ترین کار است.
البته به شکل درستش شما به عنوان یک بازیگر
باید از هر چیز مــقــداری بدانید .بــرای ایــن که
شخصیت چند بعدی داشته باشید به این سمت
بروید نه به شکل نهایی باید بسیار تالش کنید و
رنج بکشید تا این اتفاق بیفتد ولی خوب فع ً
ال با باند

و باند بازی همه چیز انجام می شود .واقعیت این
است که اگر شخصی بخواهد بازیگر خوبی شود
باید سختی های زیادی را تحمل کند.
اگر به عنوان یک تماشاچی به کارنامه
خود نگاه کنید خصوصیتی که بیشتر
جلب توجه می کند چه چیزی است؟
نمی دانم واقع ًا باید افــراد دیگر در این مورد
قضاوت کنند اما چیزی که می توانم بگویم این
است که آن چه خوب بوده اتفاق افتاده و لطف
خدا بوده و آن چه کاستی بوده از خودم بوده و
امیدوارم که خداوند عنایت و کمک کند تا نقاط
ضعف ام را رفع کنم.
تفریح شما بیشتر چیست؟
واقعیت اش االن چون موسسه فرهنگی و هنری
ام تــازه افتتاح شــده و کــاس هــای مختلفی و
خیلی کار دارد تمام وقتم را پر کرده است اما
بــرای تفریح بیشتر به اطــراف شهر الهیجان
و چند نقطه طبیعی مثل امــامــزاده ای بسیار
قدیمی در آن جا به اسم چهل ستون می روم.
من فکر می کنم بهترین پیشنهاد به مردم برای
گردش رفتن رشته کوه های زاگرس است که
واقعا نقاط بسیار زیبا و دیدنی دارد .استان
چهارمحال و بختیاری و مرکز آن شهرکرد نقاط
بسیار بکری و همچنین کردستان ارتفاعات
زیبایی دارد.

جوایز
نقدی و
غیرنقدی هفتگی

پاسخصحیحهرسرگرمی،یکشانسقرعهکشی
قرعه کشی و اسامی برندگان ،شنبه هر هفته
هر۳ثانیه ،یک نفر در جهان به آلزایمر مبتال میشود!

فرار از آلزایمر

.

و روغـنکاری چرخدندههـای مغز
محمدمهدی رنجبر

امروزدرباره«آلزایمر»-همانبیماریترسناکیکهافراد بیش
از۴۰سالرانگرانکردهاستوبسیاریازما،بارهابهچارهای
برایدرگیرنشدنباآنفکرکردهایم-بخوانید.
متاســفانهآلزایمر،ازبیماریهاییاستکهباربسیارسنگین

شما یک دختر دارید؛ به او اجازه می
دهید وارد کار بازیگری شود با وجود
تمام سختی هایی که دارد؟
ببینید انسان به هر حال آزاد است و خداوند
او را آزاد آفــریــده آن چه در اختیار من باشد
روشنگری و برایش شفافیت ایجاد می کنم؛
به نظرم همین کافی است ولی در نهایت خود
اوست که باید انتخاب کند می خواهد چه کاری
انجام دهد و چه راهی را در پیش بگیرد.
دوست دارید در مورد بیماری که مدتی
با آن دست و پنجه نرم کردید ،حرف
بزنید؟
من یک اختالل مغز و استخوان پیدا کردم و
ناگهان با آن مواجه شدم و در آغاز تاثیر روانی
بسیار بدی روی من گذاشت اما پس از گذر
از آن ماجرا تاثیر بسیار درخشان و عالی
داشت.
در یک زمــان کوتاه دچــار ایــن اختالل شدم.
گفته بودند بسیاری با این بیماری در سراشیبی
زندگی قــرار می گیرند و تنها چهار درصــد به
زندگی بازمی گردند ولی خداوند خواست این
اتفاق بیفتد و من جزو همان چهار درصد باشم.
بیماری ام بــرطــرف شــد و االن گاهی اوقــات
چکاپی انجام می دهم و خدا را شکر مشکلی
ندارم.

اقتصادی،اجتماعیوروانیرابرایخانوادههاداردوطبقآمار،
هر۳ثانیهیکنفررادرجهاندرگیرمیکند!
مبارزهباآلزایمروپیشگیریازوقوعآن،راههایمتفاوتیدارد
کهیکــیازبهترینوســادهترینآنهاایناســتکــهپردازش
مغز،سرعتبیشتریبگیرد.کارشناسانبهاینمنظورتوصیه
میکنندبهطورروزمرهبهسرگرمیهایمنطقیمثل«سودوکو»
وانواعدیگریکــهذهنرابــهچالشمیکشــدبپردازید.اگر
چرخدندههــایزنــگزدهذهنرابــاابزارهایمناســبیمثل
«سرگرمیهایمنطقی»روغنکاریکنید،بهمرورمیتوانید
«فراموشی»رامهارکنیدوازاوقاتفراغتتانلذتببرید.
ماهمدر آغازهفته بیستوششماز مسابقاتمنطقیروزنامه
خراســان ،تالشمیکنیملذتسرگرمیســالمرابرای شما
فراهموجایزهایهمبهرسمیادبودتقدیمتانکنیم.

گپ

محمد برسوزیان از «رویای سهراب» می گوید
ضیغمی« -محمد برسوزیان» از بازی خود در فیلم سینمایی «رویای سهراب» می گوید.این بازیگر پیش
کسوت و قدیمی سینما و تلویزیون که در دهه  ۶۰در فیلم های سینمایی همچون معما ،ساواالن و چشم
شیطان ایفای نقش کرد درباره فعالیت اخیرش به خبرنگار ما گفت :من هم مانند برخی همکارانم مدتی
بیکار بودم و هیچ پیشنهاد کاری نداشتم .وی ادامه داد :پس از مدت ها بیکاری در فیلم سینمایی «رویای
سهراب» بازی کردم.وی اعالم کرد :این فیلم به کارگردانی و تهیهکنندگی «علی قوی تن» ساخته شد و
من در کنار بهاره کیانافشار ،مهدی سلطانی ،الله اسکندری ،ترالن پروانه و مینا جعفرزاده به ایفای نقش
پرداختم.گفتنی است« :رویای سهراب» درباره زندگی شاعر و نقاش نامدار معاصر ایران «سهراب سپهری» است
که علی قویتن از سالها پیش در پی ساخت آن بود و خودش نقش سهراب را بازی می کند.

تولد ماه

حسین کسبیان

«حسین کسبیان» در  12اسفند  1312در تهران متولد شد و در فیلم های سینمایی و سریال های
تلویزیونی زیادی به ایفای نقش پرداخت .او دانش آموخته هنرستان هنرپیشگی در سال  1333بود و
فعالیت هنری اش را در سال  1335با بازی در تئاتر آغاز کرد و از سال  1338به طور پراکنده به فعالیت
در عرصه دوبله پرداخت .او در سال  1369در سریال تلویزیونی «آرایشگاه زیبا» به کارگردانی مرضیه
برومند در نقش آقای خمارلو ،پدر «اسد خمارلو» (با بازی رضا بابک) بازی کرد .حسین کسبیان در 14
اردیبهشت  1385درگذشت.

میز مصاحبه

ادامه تصویر برداری «دنیای گمشده»
ضیغمی -تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «دنیای گمشده» این روزها در مناطق مختلف تهران در
حال انجام است.مشاور رسانهای مجموعه تلویزیونی «دنیای گمشده» به خبرنگار ما گفت :تاکنون
 ۵۰درصد از تصویربرداری این مجموعه به کارگردانی امین امانی و تهیهکنندگی شاهرخ نوبخت در
لوکیشنی در غرب تهران انجام و همزمان با تصویربرداری به تازگی تدوین آن آغاز شده تا این سریال
برای پخش به موقع از شبکه دوم سیما آماده شود.امین اعتمادی
مجد با بیان این که به تازگی لعیا زنگنه به گروه بازیگران اضافه
شده است ،اظهارکرد :براساس برنامهریزیهای انجام شده،
تصویربرداری «دنیای گمشده» تا اواخر اسفند ادامه خواهد
داشت.به گفته وی ،این سریال یک کمدی موقعیت در 15
قسمت و قرار است از  ۱۷فروردین سال آینده روی آنتن شبکه
دوم سیما برود.وی اظهارکرد :ثریا قاسمی ،داریوش کاردان،
امیرحسین صدیق ،زهرا سعیدی ،بهرام ابراهیمی ،آرام
جعفری ،رامین راســتــاد ،نــصــرا ...رادش ،آرش نــوذری،
افشین سنگچاپ ،وحید شیخزاده ،رضا رویگری ،نیما
شاهرخشاهی ،شــراره رخــام ،کیاوش زارعطــلــب و رضا
خیاطی دیگر بازیگران هستند.

کافه سینما
در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما و تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار می دهیم.
*«جواد خواجوی» بازیگر تئاتر و چهره فضای مجازی که مردم او را به واسطه دوبله فیلمهای مختلف با لهجه
مشهدی میشناسند ،این روزها مقابل دوربین سریال «سرباز» به کارگردانی هادی مقدم دوست و تهیهکنندگی
محمدرضا شفیعی رفته است.
*الهام غفوری چند روز پیش از پخش «پایتخت» در نوروز  98خبر داد.

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

برندههایهفتهبیستوپنجم:
آقــای صــدرا حســینی از مشــهد ،بــه شــماره همــراه
 ۰۹۱۵۵...۵۰۲برنده۵۰هزارتومانوجهنقدشدند.
آقــای پرهــام رادمهــر از مشــهد  ،بــه شــماره همــراه
 ۰۹۱۵۵...۶۸۱برنــدهاشــتراکدوماههروزنامهخراســان
شدند.
هردویاینعزیزانتمایلنداشتندکهتصویرشاندرروزنامه
منتشرشود.
بهزودیجوایزاینبرندگانهمتقدیمخواهدشد.مثلهمیشه
کلپیامکهایدریافتیاینهفتهدروبسایت1sargarmi.ir
قابلمشاهدهاست.
موفقوپیروزباشید
و حرفهای

پاسخ
مسابقههای
قبل

ﻣﺘﻮﺳﻂ

35
دﻗﻴﻘﻪ

برایارسالپاسخ
وشرکتدرمسابقه،
دوتاازاجزایتصویراین
معما رادرمتنپیامکتان
نامببرید.

 1باید دور هر خال رنگی یک
شــکل متقــارن بکشــیم .این
«خط
شــکل،درحقیقتیــک ِ
شکسته بســته» اســت که هر
نقطهازآننسبتبهخالرنگی
مرکزش،قرینهاست.
یعنیاگرباخطــیفرضی،هر
نقطهازشکلرابهخالمرکزش
وصلکنیــموخــطرابههمان
مقــدارادامــهدهیم،بــهنقطه
قرینهاشدرآنسویشکلبرسیم.یااگرشکلرا۱۸۰درجهدورخال
مرکزشبچرخانیم،تغییرنکند.
 2تمامخطیکهبرایرسمشکلکشیده
میشــود،بایــدرویخطوطشــطرنجی
رنگزمینهباشد.
کم ِ
 3وقتیشکلها،جدولراکاملکردند،
محدودههــرخالرابــارنگشپــرمیکنیم.فقطخانههاییســفید
میمانندکهدرشکلمتقارنیباشندکهمرکزشدایرهسفیددارد.
برایدرکقوانین،بهایننمونهکوچکحلشدهدقتکنید:

قانون:ارقام ۱تا ۹رادرخانههایخالیبنویسیدطوریکه درهرسطر،درهرستونودرهر
مربع۳در ۳هیچرقمیتکرارینباشد.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

دﻗﻴﻘﻪ

 1درآغازحلهرمعما،تکهخطهاییرابکشیدکه
مطمئنهستیدبایدبیندوخالباشندتادیوارهای
بینآنهاتشکیلدهند.

برایارسال
پاسخوشرکت
درمسابقه،
ارقامسطرهای
اولودوموسوم
ازهرسودوکوی
حلشدهرابه
ترتیبازخانه
باال-چپ تا خانه
پایین-راستبه
صورتیکعدد
 ۲۷رقمی(بدون
فاصله،اینتریا
کاراکتردیگری)
پیامککنید.

 2هر تکه خطی که از هر شــکلی مشــخص شــد،
فوریقرینهاشراهمدرهمانشکلبکشید.همین
خطوطکوتاه،بهمرورباعثکاملشــدنشــکلها
خواهدشد.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

شنبهها

دور هـر خـال رنگـی ،یـک شـکل
متقـارن بکشـید و درونـش را با همان
رنـگ پرکنیـد تـا تصویـر پنهـان
کشـف شـود .اگر کمـک بیشـتر الزم
داشـتید ،ایـن نشـانه را بـا تلفـن همراهتـان اسـکن
کنیـد یا به «راهنمـا» در  1sargarmi.irوارد شـوید.

هر روز
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یاب قرینه
نقش ِ
قوانین:

سودوکو

پیشنهادمیشودکه:

 3چــون چهــار ضلــع مشــکی اصلی،
متقارن حاشیه
ِ
روی خطوط شکلهای
هستند،پسهرکجاالزمبود،قرینهآنها
رانسبتبههرخالبکشید.
 4گاهــی کــه خطــی
از شــکلی را نمیتــوان
کشــید،برخیخانههای
خــاص(?) را انتخــاب و
بررســی کنیــد کــه« :این
خانهمیتوانددرمحدوده
کدامخــالباشــد؟»تمام
خالهــارا بررســی کنید.
وقتــی مطمئن شــدید که
فقطیکیازآنهامیتواند
مربوطبهاینخانهباشد،تکه
خطجدیدیراکهبرایاینخانهیاقرینهاشمجازاست،بکشید.
 5همیشهخطهارا«یکواحدیکواحد»بکشــیدوبرایهرواحد،
دلیلتانراباخودتانمرورکنید.حدسزدن،باعثمیشــودبایک
اشتباهبهاشتباهاتبعدیبیفتید.
 6برایحلاینسرگرمیازمدادنرموپاککنمرغوباستفادهکنید.
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حرفهایهاو
مدعیانسودوکو
درجهدشواری
هرسودوکو+
زمانحلشان
راپیامککنند.
مثال:متوسط
۰۰:۱۲:۲۰

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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