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امروز شما
ِ
فروردین
شاید برنامه ریخته باشید که امروز خانهتان را مرتب کرده و سروسامانی
به گوشه و کنارها و کمدها و انباریها بدهید ،اما آنقدر در محل
کارتان درگیر خواهید شد که وقتی به خانه میرسید دیگر حال و
حوصله و توانی برای انجام این کارها نخواهید داشت.
اردیبهشت
تصور کردن دنیای امروز بدون کامپیوترها کار دشوار و غیرممکنی
به نظر میرسد .بهویژه برای شما و درزمینه حرفهایتان کامپیوتر و
بهطورکلی ف ّناوری مدرن نقش مهمی را ایفا میکنند و این نقش در آینده
حتی پررنگتر هم خواهد شد.
خرداد
امروز شما اص ً
ال نمیتوانید بینظمی را تحمل کنید و از صبح زود که
از خواب بیدار میشوید به فکر این هستید که تمام گوشه و کنارها را
تمیز کنید.
تیر
امروز از طریق دوستان و یا همکاران خود با موضوعات جدیدی آشنا
خواهید شد که شما را بهشدت به خود جذب کرده و شاید حتی به این
فکر بیفتید که به تحقیق و مطالعه بیشتر در مورد آن بپردازید.
مرداد
امروز بهاحتمالزیاد بهطور کام ً
ال ناگهانی و بدون هیچگونه برنامهریزی
قبلی به فکر یک مسافرت خواهید افتاد .اگر هم قصد سفر نداشته باشید
امروز زمان زیادی را در ماشین و در حال رفتوآمد خواهید گذراند.
شهریور
امروز اخباری دریافت خواهید کرد که شما را نسبت به آینده امیدوار
کرده و باعث میشوند نگرش بهتری نسبت به آنچه پیش رو دارید به
دست بیاورید.
مهر
امروز خودتان را برای تغییراتی جدی که قرار است در زندگیتان ایجاد
شوند آماده کنید .شاید این تغییرات در ابتدا برایتان ملموس نباشند و
متوجه آنچه در جریان است نشوید ،اما باگذشت زمان و نگاه به گذشته
به اهمیت امروز پی خواهید برد.
آبان
امروز شما نیاز شدیدی به ایجاد برخی تغییرات در زندگی خود احساس
میکنید ،اما مشکل کار اینجاست که خودتان هم دقیقًا نمیدانید که
میخواهید با زندگی خود چکار کنید و به دنبال چه چیزی هستید.
آذر
امروز برای شما روز شلوغی خواهد بود ،اما خیلی خوب با شلوغی
برنامههایتان کنار آمده و خوشحال و باانرژی خواهید بود .بهاحتمالزیاد
پروژهای که برای مدتی طوالنی درگیر آن بودهاید امروز باالخره به ثمر
خواهد نشست و نتایج مثبتی دریافت خواهید کرد.
دی
امروز به یک ماجراجویی وسوسهانگیز دعوت خواهید شد ،بههیچعنوان
این فرصت را از دست ندهید! شما در انتظار به وجود آمدن تغییرات
در زندگی خود هستید و این میتواند دقیقًا همان فرصتی باشد که به
دنبالش بودهاید.
بهمن
اگر به فکر ایجاد تغییر در کار و حرفه خود بودهاید امروز فرصت بسیار
خوبی برای تحقیق و بررسی در مورد زمینههای کاری مختلفی که شما
را به خود جذب میکنند خواهد بود.
اسفند
امروز و همچنین در آینده نزدیک ،ف ّناوری مدرن نقش مهمی در
زندگی شما ایفا خواهد کرد .شاید تغییراتی در سیستم کاری شما و در
محل کارتان در حال به وجود آمدن باشند که باید خودتان را با آنها
هماهنگ کنید.
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خواندنی

با ساعد هدایتی در سالروز درگذشت عارف لرستانی:

«قهوه تلخ» را هنرمندانه شیرین کرد
یک سال قبل در چنین روزی خبر تلخی
منتشر شد؛ عارف لرستانی بازیگر جوان
تلویزیون به دلیل ایست قلبی از دنیا رفت!
او که با بازی در سریال «قهوه تلخ» در نقش
سرباز ژاندارمری خوش درخشیده و بین
مردم به محبوبیت و شهرت زیادی رسیده بود
یکباره به دیار باقی شتافت و جوانمرگیاش
همه آنهایی که او را میشناختند ،مبهوت
کرد.
در اخبار آمده بود زندهیاد لرستانی شب
قبل از درگذشتش به دلیل سکسکه زیاد به
بیمارستان مراجعه کرده و معاینه میشود؛ اما
هیچ پزشکی گمان نمیکند این سکسکههای
بیامان خبر از قلبی میدهد که هوس
ازکارافتادن کرده است!
لرستانی که کشتیگیر هم بود ،بنا به وصیتش
در روستای سیمینه از توابع کرمانشاه در کنار
پدربزرگش به خاک سپرده شد.
بسیاری از بازیگرانی که تجربه همکاری با
مرحوم لرستانی را دارند در طول یک سال
گذشته با انتشار عکسهایی از او ،خاطرهاش
را زنده نگه داشتند که از میان آنها میتوان
به برزو ارجمند اشاره کرد که در قهوه تلخ
نقش مافوق او را به عهده داشت و دونفری
بازی درخشان و بهیادماندنیای خلق کردند.
الله اسکندری نیز که ایام نوروز به همراه
خواهرش ،ستاره به برنامه دورهمی آمده بود
از مرحوم لرستانی یاد کرد و درگذشت او را
یکی از اتفاقات بد سال  96دانست.
در کارنامه لرستانی ،هم نقشهای جدی دیده
میشود و هم نقشهای کمدی .برخی از
این نقشها عبارتاند از :در حاشیه ،کوچه
مروارید ،شوخی کردم ،یکتکه زمین ،مرد
دو هزارچهره ،خستهدالن ،کوچه اقاقیا ،به
همین سادگی و. ...
در سالروز درگذشت این بازیگر با ساعد
هدایتی که در چند اثر تلویزیونی با لرستانی
همبازی بود ،گپ کوتاهی زدیم تا برایمان از
ویژگیهای شخصی و کاری او بگوید.
از سابقه دوستی خود بازنده یاد لرستانی
بگویید و اینکه در این سالها او را چگونه
آدمی دیدید؟
از سال  78او را میشناختم .در سریال «ببخشید
شما» با هم آشنا شدیم ،در این سریال من در
پشتصحنه فعالیت داشتم و بازی نمیکردم.
بعد در سریال پالک  14با هم همکاری
کردیم ،این سریال که تمام شد حدود ده سال
آقای لرستانی با آقای مدیری همکاری نکرد
و با کارگردانان دیگر کارکرد .تا زمانی که
مجموعه شوخی کردم تولید شد دوباره به
گروه ما پیوست و در مجموعه عطسه و...
بازی کرد .در همه این کارها آقای لرستانی
همکار بسیار خوبی برایم بود .شخصیت بسیار
آرامی داشت و بامحبت بود .زمانی که سال
گذشته خبر درگذشت نابهنگام او را شنیدم
خیلی متأسف شدم چون او عالوه بر اینکه

چاپخانه :آنیل رسانه برتر

گریم دیده نشده از رضا کیانیان

آدم بسیار خوبی بود ،بازیگر حرفهای و کار
بلدی نیز بود.
از ویژگیهایی که درباره عارف لرستانی
زیاد شنیده میشود این است که با گروه
سازنده هر اثری تعامل خوبی داشته و کمتر
پیش میآمده که اعتراضی کند یا سرکار
بیحوصله باشد؟
بله! یادم هست زمانی که سرکار میآمد بعد
از احوالپرسی با گروه ،بدون هدر دادن وقت
لباس میپوشید و گریم میشد و یکگوشه
مینشست و فیلمنامه را میخواند و تالش
میکرد قبل از اینکه مقابل دوربین برود،
حس و حال نقش را خوب تحلیل کند تا
بتواند آن را بهخوبی اجرا کند .خونگرم اما
آرام بود و انرژیاش را بیخودی هدر نمیداد.
بازی در سریال قهوه تلخ را میتوان نقطه
اوج بازیگری مرحوم لرستانی دانست،
یادتان هست ایشان چگونه این نقش را تحلیل
و بازی کرد؟
بله با نقش سرباز قهوه تلخ بهاصطالح گل
کرد و مردم خیلی دوستش داشتند .نقش
سرباز دوره قاجار را بازی میکرد که بیشتر
مواقع بهشدت عصبانی بود و باید چنان فریاد
میکشید که همه رگهای گردنش برجسته
و دیده میشد .آقای لرستانی آنقدر به اصول
بازیگری تسلط داشت که بتواند این نقش را
خوب بازی کند.
آیا ممکن است اجرای چنین نقشهایی برای
بازیگران مشکالت جسمی و روحی به وجود
بیاورد؟
بههرحال بیتأثیر نیست! نقشهای عصبی
که رفتاری تند و خشن دارند باید بهگونهای
باورپذیر اجرا شوند و بازیگر برای نمایش
این ویژگیها باید از همه وجود خودش مایه
بگذارد و چنان نقش بازی کند که مردم آن
را باور کنند و حتی آن را واقعی بدانند .هر
چه بازیگر در کارش خبرهتر و کار بلدتر
باشد زودتر میتواند از نقش فاصله بگیرد و
نگذارد عصبانیت و تلخی نقش همراه او بماند

غول درختی در بلژیک

جوان بلژیکی یک درخت را در طول  ۱۰سال به شکل هدفمند بهصورت یک غول رشد داده است.
به گزارش جام جم آنالین از مشرق ،درآمد او از عکس گردشگران بهاندازه صدها باغ است!

از نگاه دوربین

و بهاصطالح در وجودش رسوب کند.
بازیگری کار پراسترسی است؛ گاهی به
این دلیل که دورههای بیکاری زیاد شده و
بازیگر دچار مشکل میشود...
بله! برخی از بازیگران دورههای بیکاری
طوالنی را سپری میکنند که این موضوع
روی روح و روانشان تأثیر میگذارد
بخصوص حرفه ما که نه بیمهای دارد و نه
کسی یا سازمان و نهادی از آن حمایت
میکند.
باتجربه سالها بازیگری به نظرتان کسانی که
بازیگری را بهعنوان حرفه و شغل انتخاب
میکنند چگونه میتوانند برای خود سایه
امنی به وجود آورند که کمتر آسیب ببینند؟
بستگی به نگرش هر فرد به حرفه بازیگری
دارد .خود من از کودکی به بازیگری
عالقهمند بودم و این عالقه را در تئاترهای
مدرسه به نمایش میگذاشتم و با سینما رفتن
عطش بازیگریام را سیراب میکردم .همه
تالشم را کردم که هر جور شده بازیگری
حرفهای را هم تجربه کنم اما هرگز آن را
بهعنوان شغلی که بهوسیله آن امرارمعاش
کنم و امورات زندگیام وابسته به پول
بازیگری باشد ،نبود .بازیگری عالقهام است.
از اول معتقد بودم از راه هنر و بازیگری
نمیتوانی پول دربیاوری! البته این نگرش
درباره سوپراستارها و ستارههای سینما
که دستمزدهای باالیی میگیرند ،صدق
نمیکند .من کارمند بیمارستان بودم ،حقوقم
را میگرفتم و کارم را تا زمان بازنشستگی
در بیمارستان ادامه دادم .خیلیها به من گفتند
حاال که بازیگر حرفهای و معروفی شدهای،
کارت را رها کن و فقط بازیگری را ادامه بده
اما من هیچوقت این ریسک را نکردم؛ چون
معتقدم بازیگری امنیت شغلی و مالی ندارد .به
نظرم کسانی که به بازیگری عالقهمندند؛ اما
درجهیک نیستند بهتر است در کنار بازیگری
شغل دیگری هم داشته باشند که زندگیشان
وابسته به پول این حرفه نباشد.

عبداهلل اسکندری گریمور برجسته سینما و تلویزیون اینستاگرامش را با
عکسی از گریم جالب رضا کیانیان بهروز کرد.
به گزارش جام جم آنالین ،اسکندری با انتشار این عکس نوشت:
تست گریم دوستداشتنی آقای رضا کیانیان امیدوارم یک روز در
فیلمی استفاده بشه.

حمایت دوباره مهناز افشار از بانوان فوتسالیست

مهناز افشار هنرپیشه سینما و تلویزیون در پستی اینستاگرامی حمایت
خود را تیم ملی فوتسال بانوان اعالم کرد.
به گزارش جام جم آنالین ،مهناز افشار ستاره سینمای ایران از هواداران
میلیونی اینستاگرامش دعوت کرده تا برای بازیهای این هفته تیم ملی
فوتسال ایران که دیدارهایی دوستانه برابر اوکراین است ،به سالن
هندبال بروند و دختران فوتسالیست ایران را تنها نگذارند .دخترانی که
بهزودی راهی مسابقات قهرمانی آسیا خواهند شد.

باران بهاری در شیراز

