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سینما و تلویزیون

شنبه  18آبان  11 139۸ربیع االول  1441شماره 3130

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گو با یک ضدقهرمان دوست داشتنی

گپ

عباس غزالی :از کلیشه شدن بیزارم

صدیق از «سلفی با رستم» می گوید

مریم ضیغمی -در معرفی «عباس غزالی» می توان گفت که او یکی از ضد قهرمان های دوست داشتنی
است چرا که هر نقشی را متفاوت با دیگری ایفا می کند به گونه ای که به اصطالح به دل و جان بیننده می
نشیند .بینندگان تلویزیون به احتمال بسیار زیاد ،نقش بهروز «وضعیت سفید» ،رضا شکری «مینو» و فرزاد
«مادرانه» را به یاد دارند که او هنرمندانه به شخصت ها جان بخشید .غزالی این بار با نقش امیرعلی قصه
«پناه آخر» به قاب شیشه ای بازگشت .در گفت و گوی پیش روی تان به بهانه بازی در این سریال با غزالی
به گفت و گو نشستیم.

همکاری با «داریوش یاری» ،کارگردان،
را چطور دیدید و چگونه به کار راه پیدا
کردید؟
همکاری من  8سال پیش با «داریــوش یاری» در
فیلم «حرف مردم» آغاز شد .بارها پیشنهاد بازی به
من داد اما به دالیلی شرایط فراهم نشد تا به قصه
«پناه آخر» رسیدیم .البته ابتدا نام سریال «مجلس
حیرانی» بود که  3 ،2روز قبل از پخش همگی
غافلگیر شدیم و نام آن تغییر کرد که به این اتفاقات
عادت کرده ایم .فیلم نامه که به دستم رسید در
سفر بودم و فرصتی بود تا بیشتر روی آن تمرکز
کنم ،عمیق شوم و در ذهنم ته نشین شود.
از نقش تان در سریال «پناه آخر» و چگونگی
پرداختن به شخصیت «امیرعلی» تا چه حد
رضایت دارید؟
اگــر وسواسی بــرای انتخاب کــار دارم بــرای این
است که دوست دارم خودم را در جلد کاراکترهای
مختلف بسنجم و از تکرار و کلیشه شدن بیزارم و
به دنبال تفاوت و رو به جلو حرکت کردن هستم
کما این که دوست دارم در آثاری حضور پیدا کنم
که برای مخاطبان ارزشمند و در شأن آن هاست.
نگاه تماشاگر و به همان اندازه بازیگری برای من
مقدس است به این جهت امیرعلی قصه مرا جذب
کرد .نویسنده در پس این قصه مناسبتی موضوعی
را بازگو کرد که تماشاگر از ابتدا درگیر آن شد.
خوشحالم در این قصه اجتماعی نقش داشتم و
امیدوارم مخاطب آن را دوست داشته باشد.
اشاره کردید ماندگاری برای تان مهم و
سال هاست شما را می شناسیم و نقش
هایی را که خلق کرده اید ماندگار شده اند.
فکر می کنید نقش امیرعلی هم مثل دیگر
نقش های تان ماندگار شده است؟
هیچ وقت نقش هایم را مقایسه نکرده ام چون هر
اثــری شرایط خاص خــودش را دارد؛ از بازیگر و
عوامل گرفته تا شبکه ای که فیلم از آن پخش می
شود و عوامل پس از تولید و تدوین .یک اثر زمانی

به نتیجه می رسد که همه عوامل درست عمل کرده
باشند و بــرآورد کار با کاری دیگر متفاوت است.
این مقدمه را گفتم که بگویم من هر کاری را با خود
آن کار می سنجم نه با کار دیگری چون می دانم
به طور مثال فیلم برداری سریالی مثل «وضعیت
سفید»  2سال طول کشید و حدود یک سال برای
ساخت و ساز لوکیشن وقت صرف و بعد از یک سال
تدوین و روانه آنتن شد .نمی خواهم بگویم خوب یا
بد است می خواهم بگویم برآوردش ،زمان و گروه
بندی اش متفاوت است اما سریال «پناه آخر» 10
قسمت بود و در  2ماه فیلم برداری شد .می خواهم
بگویم همه این ها تفاوت دارد .زمانی برای یک اثر
وقت و انرژی می گذارند و الف ویژه می شود و در
اثری مثل «پناه آخر» دوستان در فشار و شرایط
سختی کار می کنند تا به پخش برسد .می خواهم
بگویم کار با کار خیلی تفاوت دارد اما آن چه که
از عهده من و دوستانم برمی آیــد ایــن اســت که
تمام انرژی مان را در آن لحظه بگذاریم و وجدان
کاری داشته باشیم .خودم به عنوان بازیگر نقش
متفاوت امیرعلی معتقدم که به عنوان کار مناسبتی
آبرومند ،با کیفیت و در شأن مخاطب بود.
تفاوت این نقش با دیگر نقش های تان در
چه بود؟
شکل دیالوگ گویی ،پوشش و شکل و شمایل،
گریم و نوع کاراکتر و روحیات امیرعلی با دیگر
کاراکترهایم متفاوت بــود .اگــر شخصیت هایی
همچون بهروز «وضعیت سفید» ،رضا شکری «مینو»
یا فرزاد «مادرانه»را که بازی کرده ام در قالب یک
فرم کنار هم بگذارید می بینید که متفاوت هستند
و این آن چیزی است که در بازیگری به دنبالش
هستم و آموخته ام و هنوز دارم می آموزم .سعی می
کنم در کار از خودم خارج شوم و در جلد شخصیت
دیگری نفوذ و با آن زندگی کنم و امیرعلی امروز در
پرونده کاری ام ثبت شده است.
اشاره کردید که هر اثری شرایط خاص
خودش را دارد ،همان گونه که هر نقشی

رنگ و بوی خاص خودش را دارد .بگویید
برای خلق نقش های ضد قهرمان متفاوت
چه می کنید؟
بازیگری اصو ًال کار ساده ای نیست .وقتی از جلد
خــود خــارج می شــوی و در جلد کاراکتر دیگری
می روی باید فرهنگ و جغرافیای او را بشناسی،
برایش شناسنامه طراحی و آن را رنگ آمیزی کنی
و به آن بپردازی و در واقع باید به جای او زندگی
کنی ،ناراحت ،غمگین و خوشحال شوی و همه
این ها روی روح بازیگر تاثیر می گذارد و سختی
های خاص خودش را دارد .بی دلیل نیست که می
گویند بازیگری جزو سخت ترین مشاغل دنیاست
ولی باز هم می گویم که اگر عاشق رسالت بازیگری
نباشی یک ثانیه هم نمی توانی در این فضا دوام
بیاوری .اگر سختی ها را به جان می خرم به خاطر
این است که عاشق بازیگری هستم.
به عنوان بازیگر نقش ضد قهرمان از کدام
یک از نقش ها بیشتر لذت بردید و آن را
دوست داشتید؟
سر پــروژه ها که می روم و نقش ها را به کمک
دوستان خلق می کنم ،آن ها بخشی از وجودم می
شوند و مثل مادری که نمی تواند بین فرزندانش
فــرق بــگــذارد ب ــرای مــن هــم همین طــور اســت.
حقیقت این است که من با بهروز «وضعیت سفید»
خیلی زندگی کــردم ،نزدیک به  2سال در قالب
آن نقش بودم و به دلیل طوالنی بودن نقش تاثیر
عمیق تری در ذهن و وجودم گذاشته و فراموش
نشدنی است و می بینید که هنوز که هنوز است
مخاطب من را با این کاراکتر به یاد دارد و این
برایم خیلی ارزشمند است .اصو ً
ال نقش قهرمان
و ضد قهرمان هر دو سختی های خاص خودش
را دارد .در آوردن نقش ضد قهرمان سخت است
به این دلیل که تماشاگر چه بخواهد و چه نخواهد
با قصه همراه می شود و تو ضد قهرمانی و خیلی
سخت است نظر بیننده را به خودت برگردانی و آن
ضد قهرمان را دوست داشتنی بازی کنی ولی این

کار جزئی از بازیگری است و برایم همیشه چالش
و قشنگ بوده و مطمئن ًا با این حساسیت به راهم
ادامه می دهم.
فیلم کوتاه «خواب عمیق» ساخته شما به
بخش مسابقه فستیوال فیلم راک مولداوی
راه یافت .به نظر شما سطح فیلم کوتاه در
ایران با جهان برابری می کند؟
مدتی است که به مقوله کارگردانی فکر می کنم
و درســش را خوانده ام ،حس خوبی دارم یعنی
احساس می کنم ذوقش را دارم .مطمئن ًا در کنار
بازیگری جدی تر آن را ادامــه خواهم داد .فیلم
کوتاه مدتی اســت در ایــران جایگاه خوبی پیدا
کرده و به جایگاه حقیقی خودش رسیده است و
جوانان خوب و با استعدادی وارد فیلم سازی شده
اند .اکنون هم شنیده ام در گروه سینمایی هنر و
تجربه هر فصل فیلم های کوتاه را به نمایش می
گذارند و این بدین معناست که دارند مردم را به
سوی دیدن فیلم کوتاه سوق می دهند و اصو ًال فیلم
کوتاه تاثیر زیادی دارد چون در مدت زمان کوتاهی
باید حرفت را بزنی و این سختی خاص خودش را
دارد اما خیلی لذت بخش است و برای من هم که
در قدم اول فیلم کوتاه «خواب عمیق» را ساختم
لذت داشت و راضی هستم ،مطمئن ًا این مسیر را با
جدیت بیشتری دنبال می کنم.
برنامه آینده تان چیست؛ همان گونه که
گفتید کارگردانی را به شکل جدی دنبال
می کنید یا یک ضد قهرمان دیگر را خلق
خواهید کرد؟
بازیگری برایم مهم و شاخه اصلی است و دو فیلم
«من یوسفم مادر» و «پریسا» در نوبت اکران هستند
و منتظرم این ها را ببینم .در ادامــه راه به فیلم
سازی فکر می کنم اما به این زودی ها قصد ساخت
فیلم بلند را ندارم تا فیلم نامه مورد نظرم کامل شود
ولی در بازیگری پیشنهاد بازی در تئاتر ،سینما و
سریال را دارم و به احتمال زیاد بازی در سریال
«شاهرگ» را بپذیرم.

ضیغمی« -امیرحسین صدیق» این روزها مشغول بازی در فیلم سینمایی «سلفی با رستم» است.این بازیگر
سینما و تلویزیون که چندی پیش با سریال «مرضیه» مهمان شبکه دوم سیما بود در گفت و گو با خبرنگار
ما درباره فعالیت اخیر بازیگری اش گفت :این روزها مشغول بازی در فیلم سینمایی «سلفی با رستم»
ساخته حسین قناعت هستم که فیلم برداری آن در شمال کشور در حال انجام است.امیرحسین صدیق
با بیان این که «سلفی با رستم» در ژانر کودک تولید می شود ،اظهارکرد :این فیلم تجربهای نو در حوزه
سینمای کودک است چون سعی شده با برخورداری از فضای فانتزی به فرهنگ ملی کشورمان پرداخته
شود تا نسل آینده این سرزمین بهتر گذشته خود را بشناسد.

تازه های سینما

بی صدا حلزون
فیلم «بــی صــدا حــلــزون» اولــیــن ساخته سینمایی «بهرنگ
دزفولیزاده» مراحل صداگذاری خود را سپری می کند« .پدرام
شریفی» چندی پیش با فیلم «شبی که ماه کامل شد» و «کار
کثیف» مهمان سینماهای کشور بود .شریفی در این فیلم در
کنار هانیه توسلی ،مهران احمدی ،محسن کیایی ،علیرضا
جاللیتبار و بهنوش بختیاری نقشی دیگر را به کارنامه کاری
اش افزود« .بی صدا حلزون» داستان زنی است که بین احساس
و منطق در حال تصمیمگیری است .دزفولیزاده پیش از این
بیش از  ۸۰فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی را عکاسی کرده
و سازنده  ۹فیلم کوتاه مستند و داستانی بوده است که این فیلم
ها در جشنوارههای مختلف خارجی و داخلی حضور داشته اند.

کافه سینما
در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما و تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار می دهیم.
* «مردن در آب مطهر» جدیدترین ساخته برادران محمودی که این روزها توسط نیما جعفری جوزانی در حال
تدوین است ،به مرحله صداگذاری رسید.
* «کتونی زرنگی» نخستین سریال تلویزیونی علی مالقلیپور به تهیه کنندگی محمدرضا شفاه با پایان پیش تولید،
با بازی هدایت هاشمی ،افسانه چهره آزاد ،ملیکا شریفینیا ،علی سلیمانی ،محمود جعفری و علیرضا جعفری
جلوی دوربین رفت.
* مهرداد صدیقیان به عنوان اولین بازیگر مرد فیلم «شهربانو» به این پروژه سینمایی پیوست.
* فیلم برداری فیلم سینمایی «پیتوک» از نیمه گذشت و بازیگران آن حسن پورشیرازی ،الناز حبیبی ،شاهرخ
فروتنیان ،مهتاب کرامتی و هادی حجازی فر هستند.

تولد ماه

سعید امیرسلیمانی
«هزار پا» آخرین فعالیت سینمایی سعید امیرسلیمانی و این پیش
کسوت متولد  17آبــان  1321اســت .فوتبالیست هــا ،جنگجوی
پیروز ،کمیته مجازات ،مهریه بی بی ،لبه تیغ ،دلشدگان ،دندان طال،
ناصرالدین شاه آکتور سینما ،روز باشکوه ،سوفی و دیوانه و آشوب از
جمله فیلم هایی هستند که امیرسلیمانی در آن ها ایفای نقش کرده
است .هر دو فرزند امیرسلیمانی (سپند و کمند) از بازیگران پرکار
تلویزیون کشورمان هستند.
«خانواده دکتر ماهان» هم آخرین فعالیت تلویزیونی این هنرمند،
خرداد روانه آنتن شد.

همشهری گرامی به منظور رفع نیازهای روزمره شما تعداد زیادی آگهی در نیازمندی های خراسان شمالی چاپ می شود از آنجایی که وظیفه این رسانه اطالع رسانی به منظور سهولت در داد وستد میباشد ،لذا مسئولیتی درباره محتوای آگهی ندارد
لطف ًا هنگام داد وستد ،با روشهای مقتضی ،اطمینان الزم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید .

استخدام
به تعدادی استا
کار و شاگرد ماهر و
نیمه ماهر جهت کار
در کارگاه ام دی اف
نیازمندیم تماس
09155842024
به یک بازاریاب
با حقوق ثابت
700تومان و
20درصد از سود
فروش اجناس -
آشنا به دکوراسیون
داخلی به ویژه
کناف (بجنوردسازه
)09151862364
به یک شاگرد
جهت کار در کارگاه
 mdfو نمایشگاه
نیاز مندیم سن
زیر  22با بیمه
و حقوق خوب
09355615752
تمری

به یک منشی
جهت کار دفتری
نیازمندیم
تماس فقط 0الی 12
09389061885
به یک فروشنده
باروابط عمومی
باال جهت
کاردرنمایندگی
فروش موتورسیکلت
نیازمندیم
بجنورد موتور
فروشی ابراهیمی
32742064

شرکت پخش
موادغذایی نیاز به
تعدادی بازاریاب
باتجربه دارد.
09151874794
به یک حسابدار
باتجربه و مسلط
به نرم افزار کلیک
 5نیازمندیم
09151840475
شایگان

به تعدادی چرخکار و
برشکار حرفه ای مانتو
زنانه نیازمندیم

رهن آپارتمان خ ژاله
 120متری دو خواب
 3طبقه  6واحد
طبقه  1و  3نوساز
تحویل آخر ماه هر
طبقه  100م رهن
09375841361

یدکی نیازمندم .

رهن واجاره :آپارتمان واقع

09359780029
صحتی

به یک نفر شاگرد
جهت کار در لوازم
09389061885

امالک
آپارتمان 70متری
در32متری
شهدا حاشیه
شهید نوری رهن
10م اجاره 700
09158870618
امالک ثامن مشاور
شما در خرید و
فروش و رهن اجاره
آدرس :خ گلستان
بین گلستان
13و11جنب
لبنیاتی
09151869799
09154896299
پاکدل

در بلوار فلسطین کوچه
انرژی پالک4/2طبقه

اول 130متر سه خواب

اسانسور کولر گازی کاغذ
دیواری رهن  50میلیون

تومان اجاره 1200000یک
میلون و دویست تومن
09216029701

یک طبقه روی پیلوت

فروشی واقع در میدان
CNGخ گلستان

(13خ18متری)

دونبش،پیلوت مسکونی
90،متر .فی 570:م.
09154896299

09151869799

آپارتمان فروشی ،شهرک
گلستان،مجتمع همیار
گلستان ،موقعیت عالی
،جنوبی3نبش،فول
امکانات ،فوری/آپارتمان
فروشی خ تختی،
تختی ،12کال دو
واحدی طبقه 92 .2متر
،جنوبی ،قیمت370:م
(امالک پاکدل)
09151869799
09154896299

مشاورامالک جواد بابیش
از20سال تجربه درخدمت
همشهریان عزیز به محل
جدیدخودواقع در بلوار
آیت اهلل بجنوردی روبروی
درب خروجی میدان میوه
وتره بار نقل مکان کرد
وهمچنان مشاورمشتریان
عزیز درخرید فروش اجاره
ومعامالت سهام شرکت های
کشت وصنعت جوین سپاد
ونویدواحیا خراسان هستیم
تلفکس 32315633همراه
09151840875
09011840875

مغازه تجاری
کمربندی مدرس،
بین چهارراه خوشی
و میدان دفاع 26
متر 30سال فروشگاه
لوازم یدکی بودقیمت
 900م قابل معاوضه
با زمین یا آپارتمان
09375841361
یک طبقه روی پیلوت
چهارراه تختی امامی
 165 30متر زمین
 110متر طبقه اول
پیلوت مسکونی مجاز
 2خواب جنوبی و
نورگیری عالی سال
ساخت  86قیمت 820
م قابل معاوضه با زمین
سند دار تا  300م
09375841361

فروشی یک قطعه باغ
 1500متری دارای

سند مادر واقع در جاده
سالمت بش قارداش
به فروش میرسد .

09303058900

متفرقه
تاسیسات باران
تعمیرات بخاری
آبگرمکن در منزل
09151893318
پذیرفته میشود
شرکت نرده سازان
خراسان شمالی اجراو
طراحی نرده ساختمان
لوله وقوطی حفاظ
روی دیوار وجوشکاری
گاز وغیره تماس
09157867784عزیزی

نمایندگی مجاز
بوتان پکیج
آبگرمکن نصب
تعمیر همراه09155841130
دفتر
09158871130
امیریه شمالی
خ نامجو جنب
حسینیه حاج حجت
جواد پورعلی

سنگ کاری
وکاشی کاری ترکانلو
09159876028

افتخار داریم که
در خدمت مردم
خراسان شمالی
هستیم تعمیرات
بخاری آبگرمکن
لوله کشی سردگرم
جوشکاری طراحی
نرده راه پله لوله
قوطی ،ولت
پست راویز کاری
آدرس ملکش نبش
سیداشهدای
 10تماس
09157867784
عزیزی کارازما
رضایت ازشما
گچبری پیش ساخته
فروش و نصب انواع
گچبری پیش ساخته
شامل دور المپی  ،ابزار
سقفی و گلویی ،اپن
و ستون در طرحهای
متنوع گچکاری
گچبری پیش ساخته
ودستی،نقاشی
ساختمان،کاغذ
دیواری شومینه و
انواع کفپوش اپوکسی
فروش انواع کاغذ و
پوستر دیواری همراه
09153840748
مومنی

تنها تولیدکننده
سازه های زیرسازی
کناف اف  -یو -
نبشی و انواع پانل
های گچی کناف
 پارس -باتیسبجنوردسازه
09151862364
کناف ایران
فروش مصالح سقف
کاذب کناف به
قیمت درب کارخانه
در تنها عاملیت
فروش خراسان
شمالی
09152480038
انواع سیمانکاری
آستر،رویه تگرگی
در طرح واندازه
مختلف رنگی
سیمانکاری
دور باغات
وخرده کاربنایی
09159845026
استاد کارمحمد

خودرو

فروشی پراید
 131صفر
09153192966
خریداریک
دستگاه وانت
09154752966
خریداریک دستگاه
پراید مدل پایین
09153192966
حمل بار
وانت،خاور،با کارگر
09153192966
خرید و
فروش خودرو
09159866654
تیبا صندوق دار
مدل98خشک
معاوضه با
پراید دوگانه
،سمند ،پارس
09151895467
تریل
فالت250سی سی
انژکتورمدل98در
حدخشک،توافقی
،معاوضه باماشین
09151895467

