سینما و تلویزیون
نسرین مقانلو از بازی در
«آرام می گیریم» می گوید

6

پنجشنبه  23دی  13 1395ربیع الثانی  1438شماره 2341

ضیغمی« -نسرین مقانلو» مشغول بازی در سریال «آرام می
گیریم» است.این بازیگر سینما و تلویزیون ،بازی در سینما را
از سال  1370با فیلم «قربانی» آغاز کرد .ایفای نقش های
متفاوت مقانلو در سینما مانند مهمان مامان ،نابخشوده

نمایش در خانه

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

و همسر و در تلویزیون مانند ساعت شنی ،حس سوم،
مسافری از هند ومختارنامه فراموش نشدنی هستند.او
درباره فعالیت های اخیر بازیگری اش به خبرنگار ما گفت:
مشغول بازی در سریال «آرام می گیریم» ساخته روح ا...

مریم ضیغمی -در دوران سریال س��ازی و
فیلم سازی در کشورمان تعداد اشخاص مهم
سیاسی و تاریخی که در قاب تصویر مورد توجه
قرار گرفته اند به تعداد انگشتان دو دست هم
نمی رسد.
ب��ه ب��ه��ان��ه درگ���ذش���ت آی���ت ا« ...ه��اش��م��ی
رفسنجانی» نگاهی به آثار تولیدی در رابطه
با شخصیت ه��ای سیاسی و تاریخی انقالب
اسالمی داریم که در ادامه می خوانید.

چهره ماه

دنیل رادکلیف

 I Iمعمای شاه

«معمای شاه» داستان زندگی محمدرضا شاه
پهلوی را از زمان بازگشت وی از مصر و ازدواج
تا زمان مرگ به تصویر میکشد .این سریال تنها
اثر نمایشی است که در آن اغلب شخصیت های
سیاسی معاصر ای��ران هم چون ام��ام خمینی
(ره) ،آیت ا ...طالقانی ،آیت ا ...مطهری و هم
چنین آیت ا ...هاشمی رفسنجانی به تصویر
کشیده شدند.
در این سریال« ،حسین باقریان» نقش جوانی
آیتا ...هاشمی رفسنجانی را ایفا کرد .او از
اهالی مطبوعات است و عالوه بر بازیگری سال
هاست در پشت صحنه به عنوان مدیر تولید و
مدیر رواب��ط عمومی فعالیت می کند .چهره
باقریان بسیار به مرحوم هاشمی رفسنجانی
شباهت دارد اما او معتقد است که به صرف
شباهت چهره اش ای��ن نقش را ب��ازی نکرده
و چ��ون تجربیات دیگری در زمینه بازیگری
داشته از سوی ورزی برای این نقش انتخاب
شده است.
حسین باقریان گفته است :ساعت یک شب بود
که آقای ورزی به من زنگ زد و پیشنهاد بازی
در نقش آیتا ...هاشمی رفسنجانی را مطرح
کرد .راستش خیلی خوشحال شدم اما بعد که
جلوتر رفتیم و با جزئیات از نزدیک آشنا شدم
بیشتر ترسیدم .خیلی نگران واکنشها هم
از سوی مخاطبان و هم از طرف خود آیتا...
رفسنجانی ب��ودم .در دی��داری که با آیت ا...

فیلم های  ۸گانه «هری پاتر» که طی سال های
 ۲۰۰۱تا  ۲۰۱۱میالدی اکران شدند از «دنیل
رادکلیف» انگلیسی و گمنام و خردسال که نقش
اول را بازی کرد ،ستاره ای بین المللی ساخت و
او مثل هموطن میانسال خود«جی کی رولینگ»
که رمان های  8گانه مربوطه را نوشت ،به شهرت
و ثروت زیادی رسید .با این اوصاف هرکس جای
رادکلیف بود ،با تکیه بر موفقیت عظیم فیلم های
پاتر سال ها از سینما و به طور کلی عرصه هنر
کنار می رفت و از فعالیت های سینمایی فاصله
می گرفت.

کافه سینما
در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما
و تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار
می دهیم.
* لیال حاتمی ،بازیگر نقش پروانه«دل دیوانه»،
ساخته جدید بهمن فرمان آرا مقابل دوربین این
فیلم رفت.
* فیلم سینمایی «خانه دیگری»با بازی لیال زارع،
پژمان بازغی و ناصر هاشمی با دریافت پروانه
نمایش سینمایی به زودی به نمایش درمی آید.
* فیلم سینمایی «اج���ب���اری» ب��ه ک��ارگ��ردان��ی
سیدحمیدرضا رفائی و تهیه کنندگی رضا رخشان
آماده نمایش شد.

رفسنجانی داشتم در برخورد اول ایشان من
را با گریم دیدند و اولین جملهای که گفتند
ای��ن ب��ود که مشخص نیست من ک��دام طرف
نشستهام؛ این جمله را از باب شباهت زیادمان
گفتند.
آی �تا ...هاشمی بخشهایی از سریال را که
م��رب��وط ب��ه ب��ازی م��ن میشد دی��د و ب��ه بیان
خاطراتی از آن دوران پرداخت.
علی مطهری ن��ای��ب رئ��ی��س مجلس ش��ورای
اسالمی هم  22آبان برای بازبینی نقش پدر
خود به پشت صحنه این سریال رفت و در همان
جا از نخستین عکس های آیت ا ...رفسنجانی
رونمایی شد.

ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩را
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ�ﺧﺎﻟ�
ﺑﻨﻮ�ﺴﻴﺪ�ﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ�
ﺗ�ﺮار�ﻧﺒﺎﺷﺪ.

مجموعه تلویزیونی «امیر کبیر» به برهه ای از
زندگی میرزا محمد تقیخان فراهانی مشهور
به امیر کبیر پرداخت.
ای��ن س��ری��ال ب��ه ک��ارگ��ردان��ی سعید نیکپور
محصول س��ال  ۱۳۶۴اس��ت .او خ��ود نقش
امیرکبیر را ای��ف��ا ک���رد .ای��ن س��ری��ال یکی از
سریالهای محبوب دهه  ۶۰تلویزیون در ژانر
تاریخی است که پرویز زاهدی فیلمنامه آن را
نوشت .در این سریال ،ایرج راد ،محمد مطیع،
فخری خوروش و ژاله علو هم به ایفای نقش
پرداختند.

I Iکوچک جنگلی

س��ری��ال م��ی��رزا کوچک خ��ان جنگلی یکی از
موفق ترین و پر طرفدارترین سریال های تاریخ
تلویزیون ای��ران است .میرزا کوچک خان که
تازه از تبعید بازگشته به همراه دوستش حسین
کسمایی در رشت گردش می کند که در شهر
متوجه دستگیری رضا آژان
توسط روس ها می شود.
رضا آژان ملتمسانه از
م��ی��رزا ت��ق��اض��ای کمک
می کند .غیرت میرزا به
جوش می آید و به او کمک
می کند .در این ماجرا
پ��ای میرزا تیر می
خ����ورد .م��ی��رزا و
رض��ا آژان ف��رار
م����ی ک��ن��ن��د و

«I Iچ»

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

»ﻧﺎو�ﺎب«ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮ�ﻦﺳﺮﮔﺮﻣ�ﻫﺎ�ﻣﻨﻄﻘ�ﺟﻬﺎناﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎو�ﺎب��،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ�ﻣﺮﺑﻌ�اﺳﺖ�ﻪﭼﻨﺪ»رزمﻧﺎو«»،ﻧﺎوﺷ�ﻦ«»،اژدراﻓ�ﻦ«
و»ز�ﺮدر�ﺎ��«درآنﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪوﻣﺎﺑﺎ�ﺪﺟﺎ�ادواتﭘﻨﻬﺎنرا�ﺸﻒ�ﻨﻴﻢ.
ﻧﻮعوﺗﻌﺪاد ادواﺗ��ﻪﺑﺎ�ﺪدرﻫﺮاﻗﻴﺎﻧﻮسﺑﺎﺷﺪ،ز�ﺮآنﻣﺸﺨﺺاﺳﺖ.ﺿﻤﻨﺎﻫﻤﻴﺸﻪ
»رزمﻧﺎو«٤ﺧﺎﻧﻪ»،ﻧﺎوﺷ�ﻦ«٣ﺧﺎﻧﻪ»،اژدراﻓ�ﻦ«٢ﺧﺎﻧﻪو»ز�ﺮدر�ﺎ��«��ﺧﺎﻧﻪﺟﺎاﺷﻐﺎل
ﻣ��ﻨﺪ.ﺑﺮا�راﻫﻨﻤﺎ��،ﻣﺎﻫﻴﺖﺑﻌﻀ�ازﺧﺎﻧﻪﻫﺎازاﺑﺘﺪاﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاﺳﺖ.

• ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ� ﮔــﻮ�ــﻨــﺪ �ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ �ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

ﺗــﻤــﺎم ادوات در ا�ــﻦ
ﻣـــﻌـــﻤـــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ�«�ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد�« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

• ﻧ�ﺘﻪ ﻫﺎ:

٢٠

واژه �ﺎﺑ�
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

• ﻗﺎﻧﻮن�:ﻠﻤﺎﺗ� از ﻣﺘﻦ ز�ﺮ ،رﻧﮕ�
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮ��ازا�ﻦ�ﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
�� ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ�
ﺷﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪد�ﺪ �ﻪ ﺑﺮﺧ� ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز
ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ� ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدر�ﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ ا�ﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ�»واژه�ﺎﺑ�«را�ﺸﻒ�ﻨﻴﺪ.
• ﻧ�ﺘﻪ ﻫﺎ� :ﻠﻤﺎت ﺷﺎ�ﺪ در ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺘ� ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎ�ﻴﻦ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ �ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در آﻏﺎز
�ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا �ﻨﻴﺪ و در آﺧﺮ
ﺳﺮاغ�ﻠﻤﺎت�ﻮﭼ�٤ﺣﺮﻓ�٣،ﺣﺮﻓ�
و٢ﺣﺮﻓ�ﺑﺮو�ﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ��را�ﻪﻣﻄﻤﺌﻨﻴﺪﺣﺎو�ﻫﻴﭻ��ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪر�ﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺ�ﻨﻴﺪ.
 ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ�� را �ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎ�ﺪ ُﭘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ� ﺷ�ﻞُﭘﺮﺷﺪﮔ�ﺷﺎنﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﺑﺎ��ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺ�ﻨﻴﺪ.
 ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻤﺎ� اﻣﺮوز را در روز ﺑﻌﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎن ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ�ﻨﻴﺪ.ﻓﺮاﻣﻮشﻧ�ﻨﻴﺪ�ﻪﻧﺎو�ﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ��ﭘﺎﺳﺦدارد!

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﺎده

سودای سیمرغ

«سارا و آیدا» هفتمین فیلم مازیار میری به بخش
سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
راه پیدا کرد .این فیلم یک درام اجتماعی است و
قصه دو دوست صمیمی به نام های سارا و آیدا را
روایت می کند که آبروی یکی از آن دو به خطر
اف��ت��اده اس��ت و ح��اال باید با کمک یکدیگر،
شرایط را به حالت عادی باز گردانند .در این
فیلم غزل شاکری ،پگاه آهنگرانی ،مصطفی
زمانی ،سعید چنگیزیان ،شیرین یزدان
بخش و تینا پاکروان به ایفای نقش می
پردازند .فیلمنامه این فیلم توسط امیر
عربی به نگارش در آمده و مجری طرح
این پروژه همایون اسعدیان است.

ادوات در ا�ــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎ�ﮕ�
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘــ� از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

ﺷﻜﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔ�ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻣﻬﻢاﺳﺖو ُﭘﺮﺑﻮدنﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»دا�ﺮه«،»ﻧﻴﻢدا�ﺮه«�ﺎ»ﻣﺮﺑﻊ«درﺻﺤﺖﺟﻮابﺗﺎﺛﻴﺮدارد.
 »ﻧﺎو�ﺎب« �� ﻣﻌﻤﺎ� ﻣﻨﻄﻘ� اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﺣﺪسﻧﺰﻧﻴﺪ! ﺑﺎ �ﺸﻒ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘ� ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻄﻌ� ﺑﻌﻀ� ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ� ﻣﻌﻠﻮم� ،ﻢ �ﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ�
د�ﮕﺮراﻫﻢﻣﺸﺨﺺ�ﻨﻴﺪ.

امیرحسین مدرس

بازیگری را خیلی دوست دارم اما دلم نمیخواهد
به هر قیمتی در این عرصه حضور داشته باشم و از
آن هایی نیستم که دوست داشته باشم حتما در
کارهای تصویری دیده شوم و به اصطالح از یاد
مردم نروم .پیشنهادهایی این اواخر داشتهام اما
آن چنان که باید مرا جذب نکردهاند و با تعریفی
که من از حضور خوب و موثر در یک سریال دارم
مطابق نیستند؛ ضمن اینکه شرایط مالی پروژهها
هم برایم مهم است .دوست ندارم تعهد کاریام
یک طرفه باشد .در ق��راردادی که ما بازیگران آن
را امضا میکنیم بندهای متعددی وجود دارد که
ما را ملزم میکند در ساعت خاصی بیاییم و برویم،
در زمان فیلمبرداری در کار دیگری حضور نداشته
باشیم و ...و اگر هر کدام از بندها را رعایت نکنیم
باید خسارت بدهیم اما در هیچ جای این قرارداد
نوشته نشده اس��ت اگ��ر تهیهکننده ی��ا شبکه به
تعهداتش سر وقت عمل نکند چه خواهد شد؟ به
همین خاطر یکی از نخستین پرسشهای من از
تهیهکننده این است که شرایط مالی پروژه چطور
است؟

سارا و آیدا

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

«حسنی باقریان»
بازیگر نقش جوانی
آیتا ...هاشمی  I Iتبریز در مه
سریال تاریخی «تبریز در مه» ساخته محمدرضا
رفسنجانی :در
ورزی با دستمایه قرار دادن ماجرای جنگهای
دیداری که با آیت
ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه و عباس
ا ...رفسنجانی
م��ی��رزا سعی داش��ت تصویری روایتگرانه از
برخورد
داشتم در
رخ��داده��ای دوران���ی تاریخی داش��ت��ه باشد.
با
را
من
ایشان
اول
داستان این سریال از جایی آغاز میشود که
گرمی دیدند و اولنی شاه ایران تصمیم میگیرد گنجه و ایروان را که
روسها از ایران جدا کردهاند ،دوباره به ایران
جملهای که گفتند
ملحق کند .ک��وروش تهامی در نقش عباس
مشخص
این بود که
م��ی��رزا ،حسین م��ح�باه��ری در نقش میرزا
نیست من کدام
ابوالحسنخان شیرازی و سید جواد هاشمی
طرف نشستهام؛
در نقش میرزا مسیح مجتهد در این سریال به
ایفای نقش پرداختند.
این جمله را از باب
شباهت زیادمان
گفتند
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ﻣﻌﻤﺎ� ﻫﻮش

�ــﻮد�ــ� ﻣــ� ﺧــﻮاﻫــﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ��� از ا�ﻦ ﭘﻨﺞ
ﻧﺮدﺑﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺎدرش �ﻪ در
ﺑﺎﻟ�ﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
او ﺑــــﺮا� ا�ـــﻦ �ـــﺎر ﺑــﺎ�ــﺪ
ﺳﻨﮓ ﻫﺎ� رو� زﻣﻴﻦ را
ﺗ�ﻴﻪ ﮔﺎه ﻧﺮدﺑﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑــﺎ ا�ـــﻦ اوﺻــــﺎف ﺑــﻪ ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ �ﺪام ﻧﺮدﺑﺎن از ﻫﻤﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ؟!
ﺳﻌ� �ﻨﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ �ﻤ�
ﭼﺸﻢ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ را ﭘﻴﺪا
�ﻨﻴﺪ و از ﺧﻂ�ﺶ �ﺎ وﺳﻴﻠﻪ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ� د�ﮕﺮ� ﺑﺮا�
ﭘﻴﺪا �ــﺮدن ﭘﺎﺳﺦ �ﻤ�
ﻧﮕﻴﺮ�ﺪ.
ﻣﻴﺰان دﻗﺖ د�ﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﻞ
�ــﺮدن ا�ﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

روزگ����ار ق��ری��ب ن��ام مجموعه تلویزیونی به
کارگردانی کیانوش عیاری است .این سریال
الهام گرفته از زندگی دکتر محمد قریب،
بنیانگذار تخصص پزشکی اطفال در ایران
است.
داستان این مجموعه عالوه بر نمایش زندگی
دکتر محمد قریب ،بررسی تحوالت دانش
پزشکی و رویدادهای سال  ۱۲۹۵تا ۱۳۵۴
خورشیدی را روای��ت میکند .پرهام کرمی،
کاوه آهنگر ،ناصر هاشمی ،شهاب کسرایی و
مهدی هاشمی به ترتیب نقش های کودکی تا
میانسالی دکتر قریب را ایفا کردند.

ف��ی��ل��م س��ی��ن��م��ای��ی «چ» با
موضوع  2روز از زندگی
ش����ه����ی����د م���ص���ط���ف���ی
چ��م��ران ب��ه روای���ت���ی از

ﻧﺎو�ﺎب

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﻮدو�ﻮ

I Iامیر کبیر

I Iفرزند صبح

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ� ،ورزش ذﻫﻦ

دﻗﻴﻘﻪ

به خانه دکتر حشمت می رون��د تا پای میرزا
معالجه شود  .این ماجرا میرزا و دوستانش را
به فکر می اندازد که برای مبارزه با اشغالگران
روس دست به قیام بزنند.
در این سریال به کارگردانی بهروز افخمی،
علیرضا مجلل نقش میرزا کوچک خان را بازی
می کند .از دیگر بازیگران این سریال می توان
به مهدی هاشمی ،داوود رش��ی��دی ،حسین
پناهی ،فتحعلی اویسی و سیروس گرجستانی
اشاره کرد.

بخشی از زندگی امام خمینی (ره) در یک اثر
سینمایی به نام «فرزند صبح» به کارگردانی
بهروز افخمی و ب��ازی عبدالرضا اکبری در
نقش امام راحل در قاب سینما نشست و چند
اثر نصفه و نیمه تلویزیونی هم برای انعکاس
زندگی امام خمینی (ره) تالش کردند.

کی،کجا،چی گفته

 I Iروزگار قریب

بزرگاندرقاب تصویر

«فروشنده» به خانه ها آمد
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ابراهیم حاتمی کیا به تصویر درآم��د .فریبرز
عرب نیا ایفاگر نقش شهید چمران بود.

از امام خمینی (ره) تا آیت ا ...هاشمی رفسنجانی

فیلم «فروشنده» آخرین ساخته اصغر فرهادی وارد
شبکه نمایش خانگی شد .این فیلم با بازی شهاب
حسینی ،ترانه علیدوستی ،فرید سجادی حسینی،
بابک کریمی و مینا ساداتی در پایان زمان اکران
خود موفق شد رکورد بیشترین فروش آثار سینمایی
در ایران را بشکند .فیلم هم چنین نماینده ایران در
مراسم اسکار سال  ۲۰۱۷است.

ﺳﺎده

سهرابی هستم که به زودی روانه آنتن شبکه دوم سیما می شود.مقانلو
به قصه اجتماعی این سریال اشاره کرد و اف��زود :در خالل داستان
ریشه های از هم گسیختگی برخی خانواده ها مورد کالبدشکافی قرار
می گیرد.وی با اشاره به این که فیلمنامه «آرام میگیریم» قوی و پر

کشش بود و برای بازی در این سریال ترغیب شدم ،ادامه داد :به جز
من ،هوشنگ توکلی ،ثریا قاسمی ،آتیال پسیانی ،مجید صالحی ،لعیا
زنگنه ،آشامحرابی ،کامران تفتی ،لیال اوتادی ،مهدی سلوکی و حسن
جوهرچی در این سریال بازی می کنند.
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

 ٤٨ﺗﻴﻤ�ﺷﺪنﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ�ازدوﺟﻨﺒﻪﻗﺎﺑﻞﺑﺮرﺳ�
اﺳﺖ؛اﺑﺘﺪاازﻧﮕﺎهﻓﻴﻔﺎ ﺑﻪآنﻣ�ﭘﺮداز�ﻢ ٤٨.ﺗﻴﻤ�
ﺷﺪنﺑﺎﻋﺚﻣ�ﺷﻮدآﮔﻬ�ﻫﺎ�ﺑﻴﺸﺘﺮ�درﺗﻠﻮ�ﺰ�ﻮن
ﭘﺨﺶﺷﻮد،درﻧﺘﻴﺠﻪﺣﻖﭘﺨﺶﺑﻴﺸﺘﺮﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
ﺿﻤﻦا�ﻦ�ﻪﺑﺎز�ﻫﺎ�ﺑﻴﺸﺘﺮ�ﺑﺮﮔﺰارﻣ�ﺷﻮد،در
ﻧﺘﻴﺠﻪﺗﺒﻠﻴﻐﺎتدورزﻣﻴﻦوﺑﻠﻴﺖﻓﺮوﺷ�ﻫﻢاﻓﺰا�ﺶ
ﭘﻴﺪا ﻣ��ﻨﺪ .اﻣﺎ از ﺳﻮ�� د�ﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد
ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ�ﺷﻮد �ﺸﻮرﻫﺎ� ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ� راه ﭘﻴﺪا �ﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮا�ﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ�ﭘﻴﺪاﻣ��ﻨﺪ.ﺗﺼﻮر�ﻨﻴﺪﻫﻨﺪ�ﻪﺑﻴﺶاز��
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد و ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﺶ ﻧﻤ�ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ� راه ﭘﻴﺪا �ﻨﺪ ،ا�ﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﻓﺰا�ﺶ ﺗﻌﺪاد
ﺗﻴﻢﻫﺎ ،ﻣ�ﺗﻮاﻧﺪ وارد ا�ﻦ رو�ﺪاد ﺑﺰرگ ﺷﻮد و ﻣﺮدم
�ﺸﻮرش از ﺗﻤﺎﺷﺎ� �� ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﺎب ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮا�ﻦﻣﺮدموﻓﺪراﺳﻴﻮنﻫﺎ�ز�ﺎد�ازا�ﻨﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ
ﺣﻤﺎ�ﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ �ﺮد و او ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻮﺿﻮعد�ﮕﺮ��ﻪﺑﺎ�ﺪﺑﻪآنﺗﻮﺟﻪﺷﻮد،ﺑﺮرﺳ�٤٨

ﺗﻴﻤ�ﺷﺪنﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ�ازﻧﮕﺎهﻓﻮﺗﺒﺎﻟ�اﺳﺖ.درا�ﻦ
ﺑﺎره ﺑﺎ�ﺪ ﺑﮕﻮ�ﻢ �ﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل آﺳﻴﺐ ز�ﺎد� از ا�ﻦ اﺗﻔﺎق
ﺧﻮاﻫﺪد�ﺪﭼﻮندراﺑﺘﺪاﺗﻴﻢﻫﺎ�ﺿﻌﻴﻒﺗﺮواردا�ﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﺑﺰرگﻣ�ﺷﻮﻧﺪ،ﺗﺼﻮر�ﻨﻴﺪازآﺳﻴﺎ٨٫٥ﺗﻴﻢ
ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪواردا�ﻦﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﺷﻮﻧﺪ،ﭘﺲﭼﻪرﻗﺎﺑﺘ�
ﺷ�ﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺑﺎ ا�ﻦ �ﺎر اﺣﺘﻤﺎﻻ �ﺸﻮرﻫﺎ�
ﺿﻌﻴﻔ�ﻣﺜﻞﺑﻨﮕﻼدشﻫﻢﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﻪا�ﻦﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
راهﭘﻴﺪا�ﻨﻨﺪورﻗﺎﺑﺖﻫﺎ اﻓﺖ ﻣ��ﻨﺪ،ﺿﻤﻦا�ﻦ�ﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰا�ﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎز�ﻫﺎ ﻣﺸ�ﻼﺗ� ﻧﻈﻴﺮ
ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖﻫﻢﺑﻪوﺟﻮدﺧﻮاﻫﺪآﻣﺪ،ﺑﻨﺎﺑﺮا�ﻦﺑﺎز��ﻨﺎن
ﺑﻴﺸﺘﺮ�ازدﺳﺖﻣ�روﻧﺪورﻗﺎﺑﺖﻫﺎﺟﺬاﺑﻴﺖﺧﻮدرا
ازدﺳﺖﺧﻮاﻫﻨﺪداد.ﻧﺒﺎ�ﺪا�ﻦاﺗﻔﺎقﺑﺰرگﻓﻘﻂازﻧﻈﺮ
ﻣﺎﻟ�ﺑﺮرﺳ�ﺷﻮد.درﺑﺎرهوا�ﻨﺶﻣﺮﺑﻴﺎنوﺑﺎز��ﻨﺎنﺑﻪ
ا�ﻦﻣﻮﺿﻮعﻫﻢذ�ﺮ��ﻧ�ﺘﻪﺿﺮور�اﺳﺖ،درﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮﺑﻴﺸﺘﺮﭘﻴﺸ�ﺴﻮﺗﺎنوآنﻫﺎ���ﻪﻓﻮﺗﺒﺎلرا�ﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ا�ﻦ ﻃﺮح ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎن و
ﺑﺎز��ﻨﺎندرﮔﻴﺮﺑﺎﻓﻮﺗﺒﺎلﺑﺎا�ﻦﻃﺮحﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ.

ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٥ﭘﻴﺸﺮو� ﻣ� �ﻨﺪ .ﺳﻴﺎه در ﺣﺮ�ﺖ
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
ﺑﻌﺪ� ﻣﺎت اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻴﺎه رد�ﻒ  cﺑﻪ c٥ﺑﺮود �ﺎ
ﺳﺮﺑﺎزﺳﻴﺎه رد�ﻒ  dﺑﻪ d٥ﺑﺮود �ﺎ ﻓﻴﻞ ﺳﻴﺎه ﺑﻪ g٢ﺑﺮود رخ
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ g٤ﻣ� رود .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻴﺎه رد�ﻒ  gا�ﻦ ﺳﺮﺑﺎز
ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﺰﻧﺪ ﻓﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ زدن ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻴﺎه ﺑﻪ f٥ﻣ� رود .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻓﻴﻞ ﺳﻴﺎه ﺑﻪ
f٣ﺑﺮود ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻔﻴﺪ رد�ﻒ eﺑﺎ زدن ﻓﻴﻞ ﺑﻪ f٣ﻣ� رود.

