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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نقد فیلم

گپی خودمانی با «ناهید مسلمی» بازیگر نقش های مادرانه

اهل ریسک هستم

«متری شیش و نیم» فیلمی پرزحمت

مریم ضیغمی -تئاتری ها او را خوب می شناسند و می دانند وقتی پا در صحنه نمایش می گذارد با آن صدای
گیرا و پخته ،فن بیان و تبحرش در بازی ،چه نقش های متفاوتی را خلق می کند« .ناهید مسلمی» با وجود سه دهه
هنرآفرینی در صحنه نمایش با بازی در سریال پربیننده «شهرزاد» به شهرت رسید .او که در سال های جوانی به
خواست پدرش در رشته زبان انگلیسی تحصیل کرد 5 ،سال به عنوان کارمند مشغول به کار بود اما عالقه اش به
بازیگری سبب شد پا به دنیایی بگذارد که به آن عشق می ورزد .او که جسته و گریخته در قاب تصویر ظاهر می شود،
سالی با  3 ،2تئاتر روی صحنه می رود و همچنان یکی از بازیگران خوب شبکه رادیویی نمایش است .به بهانه بازی
مسلمی در سریال نوروزی «زوج یا فرد» با این بانوی توانا گپی خودمانی درباره مسائل مختلف زدیم.

هایی را که صلیب سرخ از اسرا می آورد ترجمه
می کردم و با خانواده اسرا و مفقودان در ارتباط
بــودم .آن جا خاطرات تلخ و شیرینی داشتم.
همزمان با کار در هالل احمر به کالس های
تئاتر می رفتم .بعد از  5سال کار در هالل احمر
احساس کردم اهل کار اداری نیستم که روتین
هر روز صبح بیدار شوم و به اداره بروم و ظهر به
خانه برگردم .کالس های تئاتر خیلی کمک ام
کرد تا مسیرم را پیدا کنم و دیدم در کار هنری
موفق تر هستم ،این کالس ها من را به مسیر
واقعی ام هدایت کرد .بعد از این که یک تئاتر را
با «بهزاد فراهانی» کار کردم دیدم چه عشقی به
این کار دارم .از سال  67تاکنون در خدمت شما
هستم و سالی  3 ،2تئاتر دارم ،هر چند خیلی
مشقت بار بود .دخترم شیدا هم مثل من عاشق
این حرفه است.
 برایم این سوال پیش آمد که چرا با
وجود خواندن نامه ها و خاطرات تلخ
و شیرین اسرا آن ها را در قالب کتاب،
فیلم نامه یا فیلم نیاوردید؟
بــاور کنید آن قدر ســوژه های جــذاب در مدت
خدمتم در هالل احمر وجــود دارد که انــدازه
ندارد .متاسفانه خودم زیاد اهل قلم نیستم اما
دوست نویسنده ام «سیما رفیعی» که با هم در
هالل احمر کار می کردیم خاطرات را در قالب
کتاب «گل قند» منتشر کرد.
 وقتی کار در هالل احمر را رها کردید
امنیت شغلی برای تان اهمیت نداشت
و عشق به بازیگری برای تان اولویت
داشت؟
بله .من خیلی در زندگی اهل ریسک هستم.
خیلی ها من را ندامت کردند که هالل احمر
را رها نکن چون کارمند که باشی بازنشستگی
و امنیت شغلی داری ولی هرگز از این که حرف

  امسال نوروز با سریال پربیننده «زوج
یا فرد» روی آنتن بودید .نقش شهربانو،
مادر یک نماینده مجلس را به چه
دالیلیپذیرفتید؟
نقش برایم چالش داشت و جذاب بود .با یک
نقش معمولی مادری که چای می ریزد فاصله
داشت .شهربانو نقش برجسته مادری بود که
حق دخالت در کار فرزندانش را داشت.
 تحلیل شما از شخصیت این فرد چه
بود؟
شهربانو نماینده مردم بود و به کمال پسرش
سفارش آن ها را می کرد تا به فکر حل مشکالت
شان باشد .در سراسر قصه با وجود این که در
ظاهر بد اخالق بود اما به فکر خانه و خانواده
بود.
 این همه سال خاک صحنه خوردید و
بعد از خیلی تالش یکی از ماندگار ترین
کارهای تان بازی در نقش «بتول خانم»
سریال خانگی «شهرزاد» است؛ این
موضوع را قبول دارید؟
گویا در سریال «شهرزاد» مردم خیلی نقش من
را دوست داشتند .معمو ًال در پروژه های طوالنی
بازیگر بیشتر دیده می شود هر چند حضور من
در سریال طوالنی نبود اما به دل مردم نشست.
در ایــران و از مخاطبان ایرانی خارج از کشور
بازخوردهای خوبی گرفتم به خصوص از بچهها،
چون در نگهداری بچه در سریال امانتداری
کرده بودم بچه ها خیلی دوستم داشتند و برایم
جالب بود ،فکر نمی کردم بچه ها من را در این
سریال دوست داشته باشند.
  چه شد که پای تان به بازی روی
صحنه باز شد؟
من  5سال کارمند هالل احمر بودم و در بخش
اسرا و مفقودان کار ترجمه انجام می دادم و نامه

دلم را گوش کردم و وارد این کار شدم پشیمان
نیستم.
 در صحبت های تان به دخترتان
«شیدا خلیق» اشاره کردید که وارد این
حرفه شده و در سریال «زوج یا فرد»
با شما همبازی بود .با وجود سختی
های بازیگری مانع ورودش به این حرفه
نشدید؟
من به هیچ وجــه مخالفت نکردم .شیدا از سه
سالگی همراه من و با این که خیلی کوچک بود
وقتی از تمرین بر می گشتیم همه دیالوگ های
سخت بازیگران را حفظ و بازی می کرد .به مرور
زمان تجربه های زیادی در ذهنش ضبط و عالقه
مند شد .درست است من در این حرفه سختی
کشیدم اما همین که شیدا از  6سالگی هدف خود
را پیدا کرد و درسش را خواند برایم خیلی مهم بود.
 در مصاحبه های پیشین به من گفته
بودید چون والدین تان از عالقه شما به
بازیگری مطلع بودند با ورودتان مخالف
نکردند اما می خواهم بدانم که چرا در
رشته زبان انگلیسی تحصیل کردید؟
چون پدرم خیلی به زبان اهمیت می داد .او آدم
روشن فکری بود ،وقتی به کالس های بازیگری
رفتم مخالفت نکرد و من توانستم راهم را پیدا کنم.
 زبان هم به کارتان آمد؟
بله همیشه و در هر مرحله ای از زندگی زبان به
درد آدم می خورد .در کارم در رادیو در بعضی از
نقش ها به دردم می خورد.
  کارنامه خودتان را تا امروز چگونه
میبینید؟
خودم نباید بگویم ولی خوشبختانه سال 1394
در جشنواره تئاتر فجر برایم بزرگداشت گرفتند
و این که در میانسالی این کار را برایم انجام
دادنــد ،خیلی جالب بــود .من از خــودم راضی

جوایز
نقدی و
غیرنقدی هفتگی

پاسخصحیحهرسرگرمی،یکشانسقرعهکشی
قرعه کشی و اسامی برندگان ،شنبه هر هفته
بررسیپیامکهایبخش«لذتسرگرمی»...

ایجاد خاطره

.

هدفجوایزاینمسابقهاست!

محمدمهدی رنجبر

یکــی از پیامک هــای دریافــت شــده توســط ســامانه
 ۳۰۰۰۷۲۲۵۲را کــه توســط یکــی از مخاطبــان بخش
«لذت سرگرمی» ارسال شده است،تقدیم شما میکنیم:

هستم خدا را شکر جایگاه خودم را در تئاتر پیدا
کردم و برایم راضی کننده است و از لحاظ کار
هنری اشباع شدم اما همیشه وسوسه کارهای
جدید را دارم و کار هنری به گونه ای است که تا
آخر عمر نمی توان آن را کنار گذاشت.
 آیا پس از سال ها بازی وقتی جلوی
دوربین یا روی صحنه می روید دلواپسی
سال های اولیه را دارید؟
البته که دارم .اگر بی خیال روی صحنه بروی
نمی توانی تمرکز کنی .ممکن است دیالوگ ها
را جا به جا بگویی .من چه تئاتر بازی کنم و چه
جلوی دوربین بروم این استرس تا آخر عمر با من
است چون الزمه کار ماست.
 دوست دارید چه اتفاق خوشحال
کننده ای برای تان بیفتد؟
خوشبختی شیدا و جوانانی مثل شیدا .امیدوارم
هدف خود را در زندگی پیدا کنند.
 برای آمادگی در نقش های مختلف چه
کاری انجام می دهید؟
جوانان برای موفقیت در این حرفه باید حتم ًا
مطالعه کنند و کالس های آموزشی را بگذرانند.
موفقیت به مرور اتفاق می افتد و من این تجربه
ها را پشت سر گذاشتم.
 به جوانانی که دوست دارند بازیگر
شوند و از این راه به پول و شهرت دست
پیدا کنند چه توصیه ای می کنید؟
یک شبه نمی تــوان ره صد ساله را رفــت .من
 34سال است که کار تئاتر انجام می دهم و
اکنون کم کم دارم دیده می شوم .کار تصویر به
خصوص کار تئاتر خیلی مشقت دارد و صبر و
شکیبایی بسیار زیادی می خواهد ،شاید جوانی
با یک نقش مشهور شده باشد اما به نظر من
ماندنی نیست بلکه هنرمندی ماندگار می شود
که در این حرفه سختی کشیده باشد.

* « :۰۹۱۵۴...۴۰۹با سالم ،در جواب خوانند های که گفته
بود چرا بعضی از شــرکتکنندگان در لذت ســرگرمی دو بار
برنده میشوند ،باید گفت که این نشــان دهنده قرعهکشی
صحیح اســت! ما بــه روال تعییــن برنــدگان اعتمــاد داریم .
ممنون از روزنامه خراسان به ویژه بخش سرگرمی آن».
 ضمن ســپاس از این مخاطــب عزیز ،الزم اســت یادآوریکنیم که اصوال هــدف از ایجاد بخش «لذت ســرگرمی» در
روزنامه خراســان ،بهرهمندی مخاطبان از ســرگرمیهای
جدید و متنوع است که در کمتر نشریهای دیده شده است.
جایزهای هم که به لحاظ مادی ارزش چندان باالیی ندارد،
صرفا بابت ایجاد یک خاطره در ذهن برندگان تقدیمشــان
میشود و برای ما فرقی نمیکند که کدامیک از مخاطبان
عزیز ،برنــده این مســابقات باشــند .مهم لذت بردن شــما

تازه های سینما

آن جا ،همان ساعت
سیروس الوند بعد از پنج سال دوری از عرصه
کــارگــردانــی ،فیلم سینمایی «آنجـــا ،همان
ساعت» را به تهیه کنندگی خــودش ساخت.
پرویز پرستویی ،ماهور الوند ،شهرام حقیقت
دوست ،امیرحسین فتحی ،شاهرخ فروتنیان،
سعید پیردوست و یوسف فروتن بازیگران این
فیلم سینمایی هستند.مدیر فیلم برداری «آنجا ،همان ساعت» اصغر رفیعیجم است که پیش از این
در فیلمهای «برخورد» و «برگ برنده» با الوند همکاری کرده بود .هادی قندی در مقام سرمایه گذار با
سیروس الوند همکاری میکند .در خالصه «آنجا ،همان ساعت» آمده است :رعنا (معلم مقطع ابتدایی)
و امیر (کارگر کارگاه بلور سازی) زندگی عاشقانه خود را در محله ای قدیمی ،در حاشیه شهر آغاز
کردهاند غافل از آن که شیطنتی جنون آمیز خوشبختی ساده آن ها را نشانه گرفته است.

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

عزیزان از یک ســرگرمی ســالم اســت .اوقــات فراغتتان
خوش و خرم.

برندههای هفته سی و یکم:

ضیغمی -وقتی در جشنواره نام فیلم «سعید روستایی»
را در بین اسامی راه یافته به بخش ســودای سیمرغ
دیدم خیلی کنجکاو بودم ببینم بعد از «ابد و یک روز» و
موفقیت اش در جشنواره و گیشه و همچنین بین اهالی
رسانه چه فیلمی ساخته و آیا یک سر و گردن باالتر از
فیلم قبلی اش است؟ «متری شیش و نیم» فیلمی در
راستای مبارزه با مواد مخدر ،دستگیری معتادان و
خرده فروشان است .فیلم ،داستان ساده و چند خطی
و قابل پیش بینی دارد و می توان پایان قصه را حدس
زد اما آن قدر سکانس های مهیج و کارگردانی درست
همراه با ریزه کاری دارد که مخاطب نمی تواند از پرده
سینما دل بکند.
«سعید روستایی» در اثر خود به لوکیشن «ابد و یک
روز » وفادار بوده و در سکانس های ابتدایی قصه از آن
استفاده کرده است .این جوان خوش فکر از شخصیت
های امتحان پس داده قصه پایین شهری فیلم قبلی
اش -معادی ،محمد زاده و ایزدیار -استفاده کرده اما
هر کدام را در قالب شخصیت های درست و متفاوت از
ساخته پیشین به کار گرفته است« .پیمان معادی» در
نقش سرگردی جدی ظاهر شده و چنان محکم رفتار
می کند که مخاطب سر جای خود میخکوب می
قـــــــدم
شــود .او همیشه چند
جلوتر از قاچاقچیان
و در پــرونــده های
خود موفق است.
«نوید محمدزاده»
که در فیلم قبلی
روستایی ،نماینده
ای از قــشــر پایین
شهر بــود در ایــن جا
نقش یک قاچاقچی را

آقــای رضــا حســینزاده از مشــهد بــه شــماره همــراه
 ۰۹۱۰۵۵۳8۳۲۹برنده ۵۰هزار تومان وجه نقد شدند.
خانم نادیا میراب شبســتری از مشــهد به شــماره همراه
 ۰۹۱۵۵۰88۲۵۹برنــده اشــتراک دوماهــه روزنامــه
خراسان شدند.
به زودی جوایز تمام برندگان تقدیمشان خواهدشد.

پاسخ
مسابقههای
قبل

ﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

 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
قرینهاشدرآنسویشکلبرسیمیا اگرشکلرا۱8۰درجهدورخال
مرکزشبچرخانیم،تغییرنکند.
 2تمامخطیکهبرایرسمشکلکشیده
میشــود،بایــدرویخطوطشــطرنجی
رنگزمینهباشد.
کم ِ
 3وقتیشکلها،جدولراکاملکردند،
محدودههــرخالرابــارنگشپُــرمیکنیم.فقطخانههاییســفید
میمانندکهدرشکلمتقارنیباشندکهمرکزشدایرهسفیددارد.
برایدرکقوانین،بهایننمونهکوچکحلشدهدقتکنید:

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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

 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،
فوراقرینهاشراهمدرهمانشکلبکشید.همین
خطوطکوتاه،بهمرورباعثکاملشــدنشــکلها
خواهدشد.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

شنبهها

برایارسالپاسخ
وشرکتدرمسابقه،
دوتاازاجزایتصویراین
معما رادرمتنپیامکتان
نامببرید.

هر روز
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یاب قرینه
نقش ِ
دور هـر خـال رنگـی ،یـک شـکل
متقـارن بکشـید و درونـش را با همان
رنـگ پُرکنیـد 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.

سودوکو
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موفق و پیروز باشید
و حرفهای

قوانین:

به نام «ناصر خاکزاد» بازی می کند که از فقر به سمت
قاچاق کشیده شده است .شاخ و شانه کشیدن پیمان
معادی و نوید محمدزاده و بده بستان ها و کل کل های
کالمی این دو مهیج است.
نام فیلم «متری شیش و نیم» به درستی و هوشمندانه
انتخاب شده اســت .در دیالوگی نــادر به قاضی می
گــویــد« :بــــرادرم کلیه هــاش رو از دســت داد و پول
نداشتیم کلیه بخریمُ ،مرد ،اومدیم کفن بخریم ،کفن
بــود متری شیش و نیم ،اون وقــت پارچه رخــت عزا
برای مادرم بود متری چهار» .فیلم سرشار از هیجان و
سکانس های تکان دهنده و میخکوب کننده است و تا
پایان مخاطب را با خود همراه می کند.
«متری شیش و نیم» فیلمی پر زحمت و سخت است و
استفاده از تعداد زیادی هنرور و کارتن خواب و هدایت
درست آن ها در کنار ستاره های سینما نشان دهنده
بلوغ کــاری کــارگــردان اســت .بــازی هــای درخشان
بازیگران این فیلم را نمی توان نادیده گرفت .روستایی
بــرای تک تک سکانس ها و پــان هــای فیلم زحمت
کشیده و ثمره آن دریــافــت سیمرغ بهترین فیلم از
نگاه تماشاگران است .بعد از دیدن فیلم سطح توقع
مخاطب از روستایی بــاال رفته اســت و
این سوال مطرح
مــی ش ــود که
با توقع باالیی
که مخاطب از
او دارد فیلم
بـــعـــدی خــود
را چــگــونــه می
سازد؟

پیشنهادمیشود:

 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
وبررســیکنیدکــه«:این
خانهمیتوانددرمحدوده
کدامخــالباشــد؟»تمام
خالهــارا بررســی کنید.
وقتــی مطمئن ُشــدید که
فقطیکیازآنهامیتواند
مربوطبهاینخانهباشد،تکه
خطجدیدیراکهبرایاینخانهیاقرینهاشمُ جازاست،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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