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اب تنوع رنگ و قیمت بسیار مناسب اب مضانت استفاده از هبرتین اپرچه ها

جهت سفارش به آدرس اینستاگرام  Rozhan_store8مراجعه کنید
و یا با این شماره تماس بگیرید۰۹۳۷۱۹۰۹۳۳۴ :

منایی اتزه به هرن هفمت

تیکمه

( به زبان ترکی یعنی دوختنی)

سفارش و دوخت انواع رسویس آشزپخانه
مشاره متاس( ۰۹۱۲۷۰۰۵۸۰۱ :ایرانپور)

تیکمه

( به زبان ترکی یعنی دوختنی)

سفارش و دوخت انواع رسویس آشزپخانه
مشاره متاس( ۰۹۱۲۷۰۰۵۸۰۱ :ایرانپور)
دست سازه های سرامیکی

گروه آپامه
apamehceramic.ir
apamehceramic 98919-004826

همه آنچه از سینما می خواهید بدانید

wiki30nema

کودک نابغه

مرجع تخصیص ابزی های فکری و آموزیش

www.geniuskid.ir
geniuskidir

geniuskid.ir

ماهنامه

سیمنایی

 nفصل پاییز و فراز ونشیب هایش ( ...سرمقاله  -احمد شاهوند) 6 /

سال سوم  -شماره یازدهم  15-مهر1400

 nصاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر:
احمد شاهوند

خییل دور خییل نزدیک (نقش آفریین های منتخب پیمان معادی در آاثر ایراین)
 nبهترین و ضعیف ترین نقش آفرینی های پیمان معادی (به انتخاب چهل و دو نویسنده سینمایی) 8 /
 nاو کمر خم کرد تا ما قد بکشیم (محمد بزرگ) 12 /
 nمسیر شناخت تیپ از کاغذ تا اکت (نیما بهدادی مهر) 12 /
 nسیلی خوردن از امواج (حمید سلجوقی) 12 /
 nبزنگاه فراموشی (محمدجواد فراهانی) 13 /
 nاز نیویورک تا طرشت ،بر مدار بازیگری (شبیر نعلبندیان) 13 /

 nتحریریه:
داود احمدی بلوطکی ،مجتبی اردشیری ،سحر افشار ،محمد
بزرگ ،نیما بهدادی مهر ،عزیزاهلل حاجی مشهدی ،شادی
حاجیمشهدی،فرهادخالدینیک ،حمیدسلجوقی ،سیدرضا
صائمی ،سمانه عابدینی ،نیما علی محمدی ،محمدجواد
فراهانی ،پیمان گنجی سرشکی ،زرنوش محمدی ،آریانا
معتمدیان،مرسدهمقیمی،شبیرنعلبندیان ،علینعیمی.
 nبا تشکر از همراهی:
فرانـک آرتـا ،محسـن بیگآقا ،امیرحسـین تاجبخـش،
جابـر تواضعـی ،مهـدی تیمـوری ،شـهرام جعفرینـژاد،
مصطفـی جاللیفخـر ،فائـز حسـینی ،مهـرزاد دانـش ،رها
روزبهان ،محمدحسـین سـیفی ،پیمان شـوقی ،سـیدجواد
صفـوی ،ایمان عظیمی ،وحید فـرازان ،سیدحسـام فروزان،
نسـیم قاضیزاده ،سـیدآریا قریشی ،سـهیال قوسی ،نسترن
کیوانپـور ،مصطفـی محمـودی ،مازیـار معاونـی ،حامـد
مقدم ،مرسـده مقیمی ،احسـان ناظم بکایی ،انسـیه نجفی،
امیرعلـی نصیـری ،سـعیده نیـک اختـر ،محمد هاشـمی.

نوستالژی (امیراندری)
 nنواندیش معاصر (محمد بزرگ) 16 /
 nچندبار تو فیلم قهرمان شدی امیرو؟ («ممنون که «دونده» را ساختی»  -داود احمدی بلوطکی) 18 /
 nآسفالت داغ (نگاهی به فیلم «تنگنا»  -احمد شاهوند) 21 /
 nاز واژه تا نما (نگاهی به فیلم «تنگسیر»  -شادی حاجی مشهدی) 22 /
 nزمان :امپراطور ازلی (نگاهی به فیلم «کوه»  -پیمان گنجی سرشکی) 23 /
 nبزن تا برقصیم (نگاهی به فیلم «سازدهنی»  -نیما علی محمدی 24 /
 nتنگنایی به نام حق (نگاهی به فیلم «تنگسیر»  -آریانا معتمدیان) 26 /

 nطراحی و صفحه آرایی:

وکتورگرافیک (اینستاگرام)Vector_Graphic_ir :

 nوب سایت:

www.shortcutsmag.ir

 nشبکه های مجازی (تلگرام و اینستاگرام):
@shortcutsmag

 nچاپ :کهن
 nنشانی دفتر :کرج ،شهرک بانک کشاورزی ،ابن سینا ،14
مجتمع سپهر ،واحد 8
 nسازمان آگهی ها0912304851 - 026 34529035 :
 nطراحی لوگو :آتلیه طراحی لوگو و هویت بصری «امیر»

اینستاگرام و تلگرام@AmirAtelier :

 nمطالب مندرج در ماهنامه «برش های کوتاه» بیانگر دیدگاه
نویسندگان آنهاست و لزوما بیانگر دیدگاه ماهنامه نیست.
 nماهنامه «برش های کوتاه» در ویرایش مطالب آزاد است.
 nنقل و انتشار مطالب و عکس های اختصاصی ماهنامه در
کتاب و سایر رسانه ها اعم از نشریات ،پایگاه های خبری،
شبکههای اجتماعی و  ...با اجازه کتبی از مدیریت ماهنامه و
ذکر منبع (ماهنامه «برش های کوتاه») مجاز است.

پرونده (دانشگاه نقش ها)
 nضافت نقش ها (نیما بهدادی مهر) 28 /
 nبه لطافت ریحان ،به قدرت کوه (ریحان « /کاقه ترانریت»  -زرنوش محمدی) 29 /
 nمادر افسانه ای ایل (خاله لیال « /روزی روزگاری»  -سمانه عابدینی) 30 /
 nدوروی سکه یک (مریم شکوهی « /آب و آتش»  -مرسده مقیمی) 31 /
 nتوهم بیمارگونه ثروت و قدرت (حمید خوشمرام « /عروس»  -احمد شاهوند) 32 /
 nهوشمندنگری در مسیر انعطاف بخشی به نگاه افراطی فیلم (فرشته  /دوزن  -مجتبی اردشیری) 34 /
 nعاشقی بهوقت پیری (رسول رحمانی « /روسری آبی»  -یدرضا صائمی) 35 /
 nسرگردان در جاده زنجان و تهران (محمود بصیرت« /شوکران»  -علی نعیمی) 36 /
 nحفظ آبروی فرد غایب یا نگهبانی از آبروی جمع حاضر (سپیده « /درباره الی  - »...فرهاد خالدی نیک) 37 /
 nبه غمزه رخ تو مست و پریشان شدهام (حاجی نقدی « /سگ کشی»  -عزیزاهلل حاجی مشهدی) 38 /
 nنارنجیپوشی که رستگار شد (حامد آبان « /نارنجی پوش»  -نیما بهدادی مهر) 40 /
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فصل اپییز و فراز ونشیب هایش ...
سیامک اطلسی  -اولین و پررنگ ترین تصویری که از زنده یاد سیامک اطلسی به یاد دارم به فیلم «آنسوی آتش» (کیانوش
عیاری )1366 ،برمی گردد که نقشی منفی را عهده دار بود .هنوز نگاه بیرون از کادر او پشت فنس در ذهنم پرقدرت حک شده
است .و باز هم تصویر نقش منفی دیگر در فیلم «همسر» (مهدی فخیم زاده )1372 ،همچنان در ذهنم مانده است .او در نقش
مدیرعامل یک شرکت که وقتی پافشاری و لجاجت شیرین عضدی (فاطمه معتمدآریا) را می دید از منشی می خواست تا آقای
سلطانی (مهدی هاشمی) را پیدا کند تا بیاید و همسرش را از اتاق آقای رئیس ببرد بیرون ،عصبانیت و حرص خوردنش دیدنی
بود .روحش شاد
فتحعلی اویسی  -مرد دو چهره .هم در قامت نقش منفی ،جذاب و ترسناک بود هم در قامت یک کمدین ،طناز و درجه یک و
دلنشین .از نقش های منفی او که بیشتر در یادم مانده می توانم به یزقل در فیلم «سرب» (مسعود کیمیایی ،)1367 ،سرهنگ در
فیلم «ناخدا خورشید» (ناصر تقوایی ،)1365 ،طلبکار در فیلم «بانو» (داریوش مهرجویی )1370 ،و صولتی در فیلم «می خواهم
زنده بمانم» (ایرج قادری )1373 ،اشاره کنم.
شاید او اولین بار و قبل از این که در مجموعه طنز «بدون شرح» با آن صورت ذاتا خشن ،چهره دیگری از خود به نمایش بگذارد
و طرفداران جدید و پرشماری برای خود دست و پا کند ،در فیلم «مومیایی  »3گوشه هایی از توانایی اش در ایفای نقش کمدی
را به نمایش گذاشته بود .فتحعلی اویسی شخصیت دکتر کاووسی در «بدون شرح» را با تغییرات جزئی در «کمربندها را ببندیم»
و «باغچه مینو» تکرار کرد و دیگر نتوانست از زیر سایه کاووسی خارج شود .اما لحظات مفرح و طنزی که بخصوص در «بدون
شرح» ثبت شد و باعث شد تا کمدین جدیدی به جمع بازیگران طناز سینما و تلویزیون ایران اضافه شود ،برای همیشه در یاد و
خاطره مخاطبان به یادگار ثبت شد .اویسی دهه نود را دور از سینما و تلویزیون سپری کرد و سالها بود که از او خبری نبود تا اینکه
سکته مغزی او را از پا درآورد .روحش شاد.
***
از این شماره به بعد پرونده های ویژه ای خواهیم داشت تحت عنوان «دانشگاه نقش ها» .در هر شماره ده نقش ماندگار تاریخ
سینما و تلویزیون ایران را توسط نویسندگان و منتقدان مطرح بررسی خواهیم کرد .زحمت این پرونده را نیما بهدادی مهر بر
عهده گرفته است.
در بخش نوستالژی ،اینبار سراغ برخی از آثار امیر نادری ،یکی از فیلمسازان قدیمی و خوش ذوق سینمای ایران رفتیم« :تنگنا»،
«تنگسیر»« ،سازدهنی»« ،دونده» و «کوه» آثاری است که در این شماره بررسی شده اند.
***
پیمان معادی در «درخت گردو» درخشیده است .او نقش سخت و پرزحمت و چالش برانگیزی را بر عهده داشته و به خوبی از
عهده آن برآمده است .او از «درباره الی  »...تا «درخت گردو» مسیر پرفراز و نشیبی را با موفقیت پشت سرگذاشته و در حال حاضر
یکی از بازیگران درجه یک سینمای ایران است .نکته جالبی که در نظرسنجی بهترین و بدترین آثار پیمان معادی از چهل و دو
نویسنده و منتقد سینمای ایران انجام شد ،اغلب نویسندگان پیمان معادی را بازیگری دانستند که هیچ بازی حتی ضعیفی هم در
کارنامه ندارد چه برسد به «بدترین» .به همین دلیل عنوان «ضعیف ترین» جایگزین عنوان «بدترین» شد .هرچند که برخی از
نویسندگان حتی تحت این عنوان هم هیچ فیلمی را شایسته انتخاب ندانستند.
بخش «خیلی دور خیلی نزدیک» این شماره را به فصل های ماندگار نقش آفرینی پیمان معادی اختصاص دادیم که خواندنش
خالی از لطف نخواهد بود.
احمد شاهوند  -سردبیر

رسمقاله
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خیلیدور خیلینزدیک

پیمان معادی در فیلم «درخت گردو» ()1398
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خییل دور خییل نزدیک :پیامن معادی

«جدایی نادر از سیمین» (اصغر فرهادی)1389 ،

هبرتینوضعیفتریننقشآفریینهایپیمانمعادی
به انتخاب چهل و دو نویسنده و منتقد سیمنایی

نقش آفرینی سخت و متفاوت پیمان معادی در فیلم «درخت گردو» ساخته محمدحسین مهدویان که این روزها بر پرده سینماهاست و با
استقبال خوبی هم مواجه شده ما را بر آن داشت تا نظرسنجی این شماره را به نقش آفرینیهای برتر این بازیگر موفق اختصاص دهیم .در
نظرسنجی سال گذشته بهترینهای دهه نود از شصت نویسنده و منتقد ،پیمان معادی پس از نوید محمدزاده به عنوان دومین بازیگر برتر این
دهه انتخاب شد .حال با اضافه شدن فیلم «درباره الی  »...به آثار دهه نود پیمان معادی و البته بدون درنظر گرفتن آثار بینالمللی او که به دلیل
عدم در دسترس بودن وتماشای تمامی آثار خارجی ،از چهل و دو نویسنده و منتقد سینمایی که همواره همراه «برش های کوتاه» بودهاند،
خواستیم تا بهترین و ضعیفترین نقشآفرینی پیمان معادی را انتخاب کنند.
به انتخاب های اول تا سوم به ترتیب سه تا یک امتیاز تعلق گرفت و برای انتخاب های بدون ترتیب ،هر کدام دو امتیاز لحاظ شد.
این شما و ریز انتخاب های نویسندگان:
فرانک آرات

بهترین ها:

 - ۱جدایی نادر از سیمین
 - ۲درباره الی ...
 - ۳بمب یک عاشقانه
ضعیف ترین ها:

 - ۱ملبورن

مجتیب اردشیری

بهترین ها:

 - 1متری شیشونیم
 - 2درخت گردو
 - 3جدایی نادر از سیمین

ضعیفترین ها :

 - 1ملبورن
 - 2قصهها
 - 3بمب

محمد بزرگ

بهترین ها:

 - ۱جدایی نادر از سیمین
 - ۲درباره الی ...
 - ۳متری شیش و نیم
ضعیف ترین ها:

 - ۱ملبورن

نیما هبدادی مهر

بهترین ها:

 - 1جدایی نادر از سیمین
 - 2متری شیش و نیم
 - 3ابد و یک روز
ضعیف ترین ها:

 - 1ملبورن
 - 2ناگهان درخت
 - 3قصه ها
نکته« :درخت گردو» را ندیدهام.

محسن بیگ آقا

بهترین ها:

 - 1جدایی نادر از سیمین
 - 2ابدویک روز
 - 3متری شیش و نیم
ضعیف ترین ها:

 - 1بمب یک عاشقانه

امیرحسیناتجبخش

بهترین ها:

 - 1درخت گردو
 - 2جدایی نادر از سیمین
 - 3درباره الی
ضعیف ترین ها:

 - 1ملبورن

«متری شیش و نیم» (سعید روستایی)1397 ،
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خییل دور خییل نزدیک :پیامن معادی

«ابد و یک روز» (سعید روستایی)1394 ،

جابر تواضعی

«قصه ها»« ،ملبورن» و «ناگهان درخت» را
ندیده ام« .درباره الی» و اولین بازی معادی که
پیش از این او را به عنوان یک فیلم نامه نویس
سینمای بدنه میشناختیم ،بسیار عجیب و
دلچسب بود و این ویژگیها بدون اغراق در
هر فیلم تکرار شده است .همه بازیهای او
در زمان خودشان درست و به جا بودهاند و
واقعا نمیتوانم انتخاب ویژهای داشته باشم.
اما برای این که قاعده بازی را حفظ کنم،
تازهترین کارش «درخت گردو» را انتخاب
میکنم.

مهدی تیموری

بهترین ها:

 - ۱درخت گردو
 - ۲متری شیش و نیم
 - ۳جدایی نادر از سیمین
ضعیف ترین ها:

 - ۱ملبورن
 - ۲بمب؛ یک عاشقانه
 - ۳ناگهان درخت

هشرام جعفری نژاد

بهترین ها (بدون ترتیب):

 درباره الی جدایی نادر از سیمین ابد و یک روز متری شیش و نیمضعیف ترین ها:

نقش آفرینی ضعیف ندارد!
«درخت گردو» (محمدحسین مهدویان)1398 ،

مصطیف جالیل فخر

بهترین ها:

 - 1ابد و یک روز
 - 2جدایی نادر از سیمین
 - 3درخت گردو
ضعیف ترین ها:

پیمانمعادیازآنبازیگرانیستکهنمیتواند
ک فیلم متوسط!
بد بازی کند ،حتی در ی 

عزیزهللا حاجی مهشدی

بهترین ها:

 - 1جدایی نادر از سیمین
 - 2متری شیش و نیم
 - 3ابد و یک روز
ضعیف ترین ها:

 - 1ملبورن
 -2ناگهان درخت
 - 3درخت گردو

شادی حاجی مهشدی

بهترين ها:

 - 1متري شیش و نيم
 - 2جدايي نادر از سيمين
 - 3ابد و يك روز
ضعيف ترين ها:

 - 1ناگهان درخت
 - 2ملبورن
 - 3بمب يك عاشقانه

فائز حسیین

بهترین ها:

 - ۱ابد و یک روز
 - ۲متری شیش و نیم
 - ۳جدایی نادر از سیمین و قصه ها

فرهاد خالدی نیک

بهترین ها:

 - 1درخت گردو
 - 2متری شش و نیم
 - 3جدایی نادر از سیمین
ضعيف ترين ها:

با توجه به تعداد کم آثار به نظرم نمیشود
قضاوت درستی داشت.

مهرزاد دانش

بهترین ها:

 - 1جدایی نادر از سیمین
 - 2درباره الی ...
 - 3ابد و یک روز
ضعیف ترین ها:

نقش ضعیف ندارد.

رها روزهبان

بهترین ها:

 - 1جدایی نادر از سیمین
 - 2متری شیش و نیم
 - 3ابد و یک روز
ضعیف ترین ها:

 - 1ملبورن
 - 2قصه ها
 - 3درباره الی

حمید سلجویق

بهترین ها:

 - 1جدایی نادر از سیمین
 - 2قصه ها
 - 3ابد و یک روز
ضعیف ترین ها:

 - 1ناگهان درخت

محمدحسینسییف

بهترین ها:

 - 1جدايي نادر از سيمين
 - 2درخت گردو
 - 3متري شيش و نيم
ضعیف ترین ها:

... - 1
 - 2ملبورن
 - 3بمب یک عاشقانه

احمد شاهوند

بهترین ها:

 - ۱درخت گردو
 - ۲متری شیش و نیم
 - ۳جدایی نادر از سیمین
و ابد و یک روز
ضعیف ترین ها:

 - ۱ناگهان درخت

پیمان شویق

بهترین ها:

 - 1جدایی نادر از سیمین
 - 2درباره الی ...
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 - 3بمب یک عاشقانه

وحید فرازان

 - 1درخت گردو
 - 2متری شیش و نیم
 - 3ملبورن

 - ۱جدایی نادر از سیمین
 - ۲ابد و یک روز
 - ۳متری شش و نیم

ضعیف ترین ها:

سیدرضا صامئی

بهترین ها:

 - 1جدایی نادر از سیمین
 - 2متری شیش و نیم
 - 3درخت گردو

سیدجواد صفوی

بهترین ها:

 - 1جدایی نادر از سیمین
 - 2ابد و یک روز
 - 3متری شیش و نیم
ضعیف ترین ها:

 - 1درخت گردو
 - 2ملبورن
 - 3ناگهان درخت

ایمان عظیمی

بهترین ها:

 - 1متری شیشونیم
 - 2قصهها
 - 3جدایی نادر از سیمین
ضعیفترین ها:

 - 1ملبورن
 - 2بمب؛ یک عاشقانه

بهترین ها:

ضعیف ترین ها:

 - ۱بمب یک عاشقانه
 - ۲ناگهان درخت
 - ۳ملبورن

محمدجواد فراهاین

بهترین ها:

 - 1جدایی نادر از سیمین
 - 2متری شیش و نیم
 - 3ابد و یک روز
ضعیف ترین ها:

پیمان معادی بازی بد ندارد.

سیدحسام فروزان

بهترین ها:

 - ۱جدایی نادر از سیمین
 - ۲درخت گردو
 - ۳متری شش و نیم
ضعیف ترین ها:

 - ۱ناگهان درخت
 - ۲بمب یک عاشقانه
 - ۳ملبورن

نسیم قایض زاده

بهترین ها:
«ملبورن» (نیما جاویدی)1393 ،

خییل دور خییل نزدیک :پیامن معادی

 - ۱متری شش و نیم
 - ۲جدایی نادر از سیمین
 - ۳درباره الی ...
ضعیف ترین ها:

 - ۱ناگهان درخت

سیدآریا قرییش

بهترین ها:

 - 1جدایی نادر از سیمین
 - 2درخت گردو
 - 3متری شیش و نیم
ضعیف ترین ها:

(بازی ضعیفی از معادی ندیدهام .او در هر
فیلمی که بازی کرده ،گلیم خود را از آب
بیرون کشیده است .تنها به بازیهای کمتر
شاخص او اشاره میکنم)
 - 1ناگهان درخت
 - 2ملبورن

هسیال قویس

بهترین ها:

 - ۱درخت گردو
 - ۲درباره الی ...
 - ۳ابد و یک روز

نسرتن کیوان پور

بهترین ها:

ضعیف ترین ها:

 - 1ملبورن
 - 2بمب یک عاشقانه
 - 3ناگهان درخت

زرنوش محمدی

بهترین ها:

 - ۱درخت گردو
 - ۲جدایی نادر از سیمین
 - ۳قصه ها و ابد و یک روز
ضعیف ترین ها:

 - ۱ناگهان درخت

مصطیف محمودی

بهترین ها (بدون ترتیب):

 درخت گردو متری شیش و نیم -جدایی نادر از سیمین

ضعیف ترین ها (بدون ترتیب):

 ناگهان درخت ملبورن -قصه ها

مازیار معاوین

بهترین ها (بدون ترتیب):

 جدایی نادر از سیمین ابد و یک روز -قصه ها (با وجود کوتاه بودن نقش)

 - 1جدایی نادر از سیمین
 - 2ابد و یک روز
 - 3متری شیش و نیم

اعتقاد دارم درک پیمان معادی از نقش ها

«ناگهان درخت» (صفی یزدانیان)1397 ،

«بمب یک عاشقانه» (پیمان معادی)1396 ،

ضعیف ترین ها:

