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 به "آسیا" اقتصادی بیشتر روزنامۀ در ای روزانه ستون ،48 سال دوم نیمۀ از ماه چند طول در

 که ؛"بزرگان بازی" عنوان با داشتم آن سینمایی دبیر نسب حسنی نیما پیشنهاد به و جمشیدی علی سردبیری

 ایران هم گاه و جهان سینمای شاخص بازیگر یک آفرینی نقش از ویژه ای لحظه شرح و وصف به بار هر

 کار به کمتر برای تالش وجود با بقیه، مانند که هاست یادداشت مجموعه آن مقدمۀ نوشته، این. پرداخت می

 دل در تواند می همچنان روزنامه، مخاطب برای شدن پیچیده از پرهیز و سینمایی تخصصی تعابیر بردن

 .گیرد قرار بازیگری تحلیل اولیۀ و ساده مباحث

*  

* 

 مختلفی نکات به بیند، می هم فیلم کارها، بقیه کنار در که کسی عنوان به شما است ممکن: مقدمه

 زیبایی از یا بدهید اهمیت ها فیلم موضوع تازگی و داستان جذابیت به مثالً. باشید مند عالقه سینما در

 سینما اهل تخصصی طور به که صورتی در چه و شرایط این از یک هر در چه ولی. ببرید لذت تصاویر

 احساس و ذهن در ها بازی از بخصوصی های لحظه و دهید می بها هم فیلم بازیگران کار به حتماً ، باشید

 فیلم بازیگران بازی از ها بین فیلم مشترک خاطرات از بعضی است قرار روزانه ستون این. گذارد می اثر تان

 هایی لحظه به اشاره. اند شده ماندگار مان ذهن در چرا ببینیم تا کند تحلیل و تشریح کمی را مختلف های

 آن وصف و یاد در و اید دیده را فیلم یا: باشد داشته مختلف شکل دو است ممکن حال هر به ها، بازی از

 یا: آید می پیش جدید حالت دو باز ستون، این مطلب با و اید ندیده قبالً را فیلم یا شوید؛ می شریک لحظه

 می اش درباره چه آن از یا کنید، تماشایش تا گیرید می را اش سراغ و کنید می پیدا کنجکاوی آن به نسبت

 دیدن مورد در کس هیچ توصیه به تا کنید می یادداشت ای گوشه را اش نام و آید نمی تان خوش خوانید،

 !است بوده خور درد به برایتان مطلب ممکن، حالت سه هر در. نکنید گوش آن


