۶

ﺳﻴﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٣١ﻓﺮوردﻦ  ٢٢ ١٣٩٦رﺟﺐ  ١٤٣٨ﺷﻤﺎره ٢٤٠٩

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻴﻠﻢ

»ﭘﻨﺪار اﺒﺮ«
ﺎرﮔﺮدان ﺷﺪ

ﮔﺮگ ﺑﺎز
ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﮔﺮگﺑﺎز ،اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ
»ﻋﺒﺎس ﻧﻈﺎمدوﺳﺖ« در ﻣﻘﺎم ﺎرﮔﺮدان اﺳﺖ .در
اــﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎزﮕﺮاﻧ ﻫﻢ ﭼــﻮن ﻋﻠ ﻣﺼﻔﺎ ،ﻫﺎﻧﻴﻪ
ﺗﻮﺳﻠ ،ﻧﮕﺎر ﺟﻮاﻫﺮﺎن ،ﺳﻌﻴﺪ ﭼﻨﮕﻴﺰﺎن ،ﺳﻬﻴﻼ
ﮔﻠﺴﺘﺎﻧ ،ﻣﻬﺴﺎ ﻋﻼﻓﺮ ،ﻓﻬﻴﻤﻪ اﻣﻦزاده ،ژرژ ﭘﻄﺮﺳ،
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ زﻧــﺪهدل ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺎﻟ و اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ
ﻗﺪﺳ ﺑﺎز ﻣ ﻨﻨﺪ .در ﺧﻼﺻﻪ داﺳﺘﺎن ﻓﻴﻠﻢ آﻣﺪه
اﺳــﺖ :ﭼﻨﺪ دوﺳــﺖ ﻗﺪﻤ ® ﺷﺐ در ® ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻮروﺛ ﺟﻤﻊ ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ورود ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎزه وارد ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ ﻋﺠﻴﺒ رخ ﻣدﻫﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺧﺎﻧﻪ

»اﻨﺠﺎ ﺴ ﻧﻤ ﻣﻴﺮد« ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ آﻣﺪ

»اﻨﺠﺎ ﺴ ﻧﻤﻣﻴﺮد« ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻨﻨﺪﮔ ﻣﺸﺘﺮÅ
ﻋﺒﺎس راﻓﻌ و ﺳﻴﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪﺎن وارد ﺷﺒﻪ ﻧﻤﺎﺶ
ﺧﺎﻧﮕ ﺷﺪ .ﻫﻮﻣﻦ ﺳﻴﺪ ،ﺑﻬﺎر ﺎﺗﻮز ،ﻣﻬﺪ
ﺣﺴﻴﻨ ﻧﻴﺎ و رﺿــﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزﮕﺮان اــﻦ ﻓﻴﻠﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ ﺎرﮔﺮداﻧ ﺣﺴﻴﻦ ﻨﺪر
ﺑﺮا اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر درﺟﺸﻨﻮاره ﺳ و ﭼﻬﺎرم ﻓﻴﻠﻢ ﻓﺠﺮ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺶ در آﻣﺪ و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮔﺮوه
ﻫﻨﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﺮان ﻋﻤﻮﻣ در آﻣﺪ.

ﮐﺎﻓﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ
در اﻦ ﺷﻤﺎره ،اﺧﺒﺎر و ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎ و
ﺗﻠﻮﺰﻮندرﻫﻔﺘﻪﮔﺬﺷﺘﻪرادراﺧﺘﻴﺎرﺗﺎنﻗﺮارﻣدﻫﻴﻢ.
* »اﺣﻤﺪ زاﻟــ« ﺗﻬﻴﻪ ﻨﻨﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻠﻮﺰﻮﻧ
»روزﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ« از آﻏﺎز ﻧﮕﺎرش ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪا ﺟﺪﺪ
ﺑﺮا ﮔﺮوه ﻓﻴﻠﻢ و ﺳﺮﺎل ﺷﺒﻪ ® ﺳﻴﻤﺎ ﺧﺒﺮ داد.
*»ﻓﺮوﺷﻨﺪه« ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺮﻓﺮوش ﺳﺎل
 ٢٠١٧ﺷﺪ.
*ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮا »ﺳﺎﻧﺎز ﺳﻌﻴﺪ« ﺑﺎزﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول
ﻓﻴﻠﻢ »ﻧﻔﺲ« ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﺎل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺷﺒﻪ ﺳﻪ
را ﺑﻪ ﺎرﮔﺮداﻧ »ﺟﻠﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎن« ﻣﺘﻮﻗ Èﺮد.
*ﻓﻴﻠﻢ ﺑــﺮدار ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎ »ﺎﻣﻴﻮن«
ﺑﻪ ﻧﻮﺴﻨﺪﮔ و ﺎرﮔﺮداﻧ »ﺎﻣﺒﻮزﺎ
ﭘﺮﺗﻮ« در اﺮان اداﻣﻪ دارد.
*ﺳــﺎﺧــﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘ ﻣﺘﻦ ﺟﺪﺪﺗﺮﻦ
ﺳﺮﺎل »ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻟﻄﻴﻔ« ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺳﺮ
دﻟﺒﺮان« ،ﺑﻪ »ﺎرن ﻫﻤﺎﻮﻧﻔﺮ« ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳ  ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺮﻫﻨﮕ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ

ﺿﻴﻐﻤ » -ﭘﻨﺪار اﺒﺮ« ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺧﻮد را ﺎرﮔﺮداﻧ ﺮد.
ﻣﺸﺎور رﺳﺎﻧﻪ ا ﻓﻴﻠﻢ ﻮﺗﺎه »ﺟﺎده ﻓﺮﻋ« در اﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :اﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻨﺪار اﺒﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﻬﻴﻪ ﻨﻨﺪﮔ ﻣﻬﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻴﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦ رﻓﺖ .ﻣﺠﻴﺪ

ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ »رﺿﺎ ﻧﺎﺟ « ﺑﺎزﮕﺮ ﺳﺮﺎل »دﻮار ﺑﻪ دﻮار«

ﻣﺮﻢ ﺿﻴﻐﻤ » -رﺿﺎ ﻧﺎﺟ« ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮕﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ا ﺗﺒﺪﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﻟﻬﺠﻪ ﺷﻴﺮﻨﺶ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﺧﻮب و رواﻧ
ﻪ در ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ ﺳﻴﻨﻤﺎ و ﺳﺮﺎلﻫﺎ ﺗﻠﻮﺰﻮﻧ ﺑﺎز
ﺮده اﺳﺖ .اﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ اﻔﺎ ﻧﻘﺶ در ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎ
»ﺑﭽﻪﻫﺎ آﺳﻤﺎن« ﺗﺒﺪﻞ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ا
در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺷﺪ .او ﺑﺎز در ﺳﺮﺎلﻫﺎ ﺑﻮ ﺧﻮش
زﻧﺪﮔ ،ﺑﻴﺪار ﺑــﺎش ،ﻣﻮج و ﺻﺨﺮه و از ﺎد رﻓﺘﻪ را در
ﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد .ﻧﺎﺟ ﺑﺎ ﺳﺮﺎل ﺗﻠﻮﺰﻮﻧ »دﻮار ﺑﻪ
دﻮار« ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻘﺪم ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺷﺒﻪ دوم ﺳﻴﻤﺎ ﺷﺪ ﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ رو آﻧﺘﻦ اﺳﺖ.ﺣﺮف ﻫﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎ رﺿﺎ
ﻧﺎﺟ درﺑﺎره اﻦ ﺳﺮﺎل ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎز در ﺳﺮﺎل »دﻮار ﺑﻪ
دﻮار«ﻫﺴﺘﻴﺪ؟
ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻧﻘﺶ
® وﻴﻞ ﺷﻮخ ﻃﺒﻊ را ﺑﺎز ﻣ ﻨﻢ .ﻣﻦ ﺑﺮا ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎز در ﻧﻘﺸ ﻤﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺮدم.
وﻗﺘ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺎر ﺷﺪﺪ ﭼﻪ وﮋﮔ ﻧﻘﺶ
ﺟﺬب ﺗﺎن ﺮد؟
ﻣﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻘﺪم را داﺷﺘﻢ
و ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺳــﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻨﻮن ﻫﻢ »ﻧﻬﻨﮓ ﻋﻨﺒﺮ«٢
را در ﻧﻮﺑﺖ ا ــﺮان دارم .وﻗﺘ ﻣﻘﺪم

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎز در ﺳﺮﺎﻟﺶ را داد ﭘﺬﺮﻓﺘﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺳﻌ ﻣ ﻨﻢ وﻗﺘ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده ﻣ ﺷﻮد
ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ،آن ﺷﺨﺼﻴﺘ را ﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺑﺎز ﻨﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻨﻢ.
ﻌﻨ ﺑﺮا ﺑﺎز در ﻧﻘﺶ وﻴﻞ ﻗﺼﻪ »دﻮار ﺑﻪ
دﻮار« ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ازا ﺑﻴﺮوﻧ اش ﮔﺸﺘﻴﺪ؟
ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ .ﺳﻌ ﻣ ﻨﻢ ﺷﺨﺼﻴﺖ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭘﻴﺪا ﻨﻢ و ﺳﭙﺲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺶ ﺑﺮوم و آن را اﺟﺮا ﻨﻢ.
در ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺎن ﺑﻪ »ﻧﻬﻨﮓ ﻋﻨﺒﺮ «٢اﺷﺎره
ﺮدﺪ ﻪ در اﺮان دوم ﻧﻮروز ﻗﺮار دارد.
ﺑﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ .ﻓﻴﻠﻢ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﺶ اﺳﺖ و ﺑﻪ زود
در ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ﺸﻮر اﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ در ﻗﺴﻤﺖ
اول ﻓﻴﻠﻢ ،ﻧﻘﺶ دوﺳﺖ ﭘﺪر رﺿﺎ ﻋﻄﺎران را ﺑﺎز ﺮدم و
در ﻓﺼﻞ دوم ،اداﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺶ را ﺑﺎز ﺮدم .ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮﺎل »دﻮار ﺑﻪ دﻮار« ﺑﺎزﮕﺮان ﺧﻮب و
ﺣﺮﻓﻪا دارد و ﺣﻀﻮر در  ﺗﻴﻢ ﺧﻮب ،ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺧﻮﺑ رو ﺑﺎز ﺑﺎزﮕﺮ ﻣ ﮔﺬارد.
دﻗﻴﻘﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اﺳــﺖ .ﺑﺎزﮕﺮ ﺳﻌ ﻣ
ﻨﺪ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ دﮕﺮ ﺑﺎزﮕﺮان اﻔﺎ
ﻧﻘﺶ ﻨﺪ .اﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻢ ﻪ ﻣﻦ
ﻫﻴﭻ زﻣﺎﻧ ﺑﺎز ﻧﻤ
ﻨﻢ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن
ﺷــﺨــﺼــﻴــﺖ
زﻧــﺪﮔــ ﻣ
ــــﻨــــﻢ .ﻣــﻦ

معمای هوش
دوشنبه ها و پنجشنبه ها

دوشنبه ها و پنجشنبه ها

«ناویاب»ازپرطرفدارترینسرگرمیهایمنطقیجهاناست.
هر ناویاب ،یک اقیانوس فرضی مربعی است که چند «رزم نــاو»« ،ناوشکن»،
«اژدرافکن»و«زیردریایی»درآنپنهانندومابایدجایادواتپنهانراکشفکنیم.
نـــوع و ت ــع ــداد ادواتـــــی کــه بــایــد در هــر اقــیــانــوس بــاشــد ،زیـــر آن مشخص
اســــــت .ضــمــنــا هــمــیــشــه «رزم نــــاو»4خــــانــــه« ،نـــاوشـــکـــن»3خـــانـــه،
«اژدرافـــــکـــــن»2خـــــانـــــه و «زیـــــردریـــــایـــــی» یــــک خـــانـــه جــــا اشـــغـــال
میکند.برایراهنمایی،ماهیتبعضیازخانههاازابتدامشخصشدهاست.

قوانین:

ارقـــام بــیــرون جــدول،
مــی گــویــنــد کــه در هر
سطر یا ستون چند خانه
دراشغالادواتاست.

ﻫﺎ« ﺎ »ﺑﺎد در ﻋﻠﻔﺰار ﻣ ﭘﻴﭽﺪ« و »ﺑﭽﻪ ﻫﺎ آﺳﻤﺎن« ﻪ
ﻓﻌ ً
ﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد.
ﺑﺰرگ ﺗﺮﻦ آرزو ﺗﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟
اــﻦ اﺳــﺖ ﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﺑــﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .در ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎزﮕﺮ ﻫﻢ آرزو دارم ﻪ ﺎرﻫﺎ
ﺑﻬﺘﺮ اراﺋﻪ دﻫﻢ ﺗﺎ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺎدﮔﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺑﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺮدم .ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣ داﻧﺴﺘﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ
ورود ﭘﻴﺪا ﻧﻤ ﺮدم .ﺑﺎزﮕﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺳﺨﺘ اﺳﺖ و
ﺑﺎﺪ ﺧﻴﻠ ﺳﺨﺘ ﺑﺸ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﮕﺎه درﺳﺘ ﺑﺮﺳ و
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮ اﻣﺎ آﺧﺮش ﻪ ﭼﻪ؟! ﻫﻴﭻ!
ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎنﭼﻴﺴﺖ؟
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﻦ ﻪ  ٤ﺟﺎﺰه ﺟﻬﺎﻧ دارم ﺑﻪ ﺠﺎ رﺳﻴﺪم؟
ﻓﺎﺪه ا ﻧﺪارد! وﻗﺘ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ اﻦ ﺣﺮﻓﻪ و ﻫﻨﺮ
و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻤ دﻫﻨﺪ ارزﺷــ ﻧــﺪارد .ﺑﺮا
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﺷﺪم.
از ﻣﻴﺎن ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻪ ﺑﺎز ﺮدﺪ ﺪاﻣﻴ
را ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارﺪ؟
ﻫﻤﻪ ﺎرﻫﺎﻢ را دوﺳﺖ دارم ،از ﺎر ﻮﺗﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮا ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎﻢ زﺣﻤﺖ ﺸﻴﺪم و ﺑﺎ آن ﻫﺎ
زﻧﺪﮔ ﺮدم.
ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارﺪ ﺎرﮔﺮداﻧ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻨﻴﺪ؟
اﮔﺮ روز ﭘﺎ ﺑﻪ اﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﮕﺬارم ﻓﻘﻂ درﺑﺎره دروغ
ﻓﻴﻠﻢ ﻣ ﺳﺎزم .ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ داﺷﺘﻢ و ﺧﺎﻧﻤ
ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ را از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﻴﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ را
دادم .ﻣﻦ  ٣ﻓﺮزﻧﺪ دارم و ﺳﻌ ــﺮده ام ﻫﻤﻴﺸﻪ
راﺳﺖ ﮔﻮ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺎد دﻫﻢ.
ﺑﺎزﮕﺮ ﺑﺮا ﺗﺎن ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ دارد؟
ﺑﺎزﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ® ﻣﻌﻠﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺮدم
آﻣﻮزش ﻣ دﻫﺪ .ﺎر ﻪ ﺑﺎزﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ® ﺘﺎب اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺎر ﺗﺎن دوﺳﺖ دارم
ﺧﺎﻃﺮه ا ﺑﺮا ﻣﺎ ﺗﻌﺮ ﻨﻴﺪ؟
ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻠﺦ و ﺷﻴﺮﻦ زــﺎد دارم .ﻣﻦ زﻣﺎﻧ
ﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻨﺮ ﺗــﺎزه رﺷﺪ ﻣ ــﺮدم ﻧﻤﺎﺶ ﻧﺎﻣﻪ
ا ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺳﺨﻦ ﺧﺎ «Åرا ﺑﺮا ﻣﺮدم اﺟﺮا ﺮدم و
ﻫﻤﻪ ﺗﺸﻮﻘﻢ ﺮدﻧﺪ ® .ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺳﻤ در
ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ اﺟﺮا داﺷﺘﻢ.
اﺳﺘﺎد ﺷﺎﻋﺮ اﺒﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺳﻴﺮوس ﭘﺸﺖ ﺗﺮﺒﻮن
رﻓﺖ و او از ﻧﻤﺎﺶ ﻣﻦ ﺧﻴﻠ ﺗﻌﺮ Èﺮد ﻪ
ﺧﻴﻠ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻮد ﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺎر ﺮدم و در ﺳﻴﻨﻤﺎ از ﻣﻦ دﻋﻮت
ﺷــﺪ و  ٤ﺟــﺎــﺰه ﺟﻬﺎﻧ درــﺎﻓــﺖ ــﺮدم ﻪ
اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮا ﻣﻦ ﺑﻮد.

تــمــام ادوات در ایــن
م ــع ــم ــا«افـــــقـــــی»یــا
«عـــمـــودی» هستند و
هرگزمورب نیستند.

عمدا دایره را چند بار تکرار کردیم تا مجبور به پاک کردن
خطوط اشتباه نباشید و در صورت اشتباه بتوانید روی
نمونه دیگری بازهم تمرین کنید.

سخت
زمان
پیشنهادی

20

دقیقه

سودوکو
هر روز

زمان
پیشنهادی

زمان
پیشنهادی

30

دقیقه

متوسط

20

زمان
پیشنهادی

5

دقیقه

ساده

دقیقه

ﻧﻤﺎى دور

آرﻣ ﻫﻤﺮ
اﻦ ﺑﺎزﮕﺮ  ٣٠ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ از ﺳﺎل
 ٢٠٠٤وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزﮕﺮ ﺷﺪه و ﺗﺎﻨﻮن در
اﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺮده اﺳﺖ» .آرﻣ ﻫﻤﺮ« ﺑﺎزﮕﺮ
ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ ﭼﻮن »ﺷﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ«» ،ﺟ .ادﮔﺎر«،
»ا آﻨﻪ ا آﻨﻪ« و ﺑﺎزﮕﺮ ﻧﻘﺶ »ﺟﺎن رﺪ« در ﻓﻴﻠﻢ
»رﻧﺠﺮ ﺗﻨﻬﺎ« در ﻨﺎر ﺟﺎﻧ دپ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺎل
 ٢٠١٥او در ﻓﻴﻠﻢ »ﻣﺮد از ﻮ.ان.ﺳ.ال.ا«
در ﻨﺎر ﻫﻨﺮ ﺎوﻞ ﺑــﺎز ــﺮد .اﻦ ﺑﺎزﮕﺮ در
ﺳﺮﺎلﻫﺎ ﻣﺘﻌﺪد ﻫﻢ ﺑﺎز ﺮده ﻪ »ﭘﺮورش
ﺷﺴﺖﺧﻮرده« در ﺳﺎل » ،٢٠٠٥وروﻧﻴﺎ ﻣﺎرس«
در ﺳﺎل » ،٢٠٠٦ﺪﺑﺎﻧﻮﻫﺎ اﻓﺴﺮده« در ﺳﺎل
» ،٢٠٠٧ﺳﻴﻤﭙﺴﻮنﻫﺎ« در ﺳﺎل  ٢٠١٢و»ﺑﺎﺑﺎ
آﻣﺮﺎ!« از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

زمان
پیشنهادی

15

خانههاییراکهمطمئنیدحاویهیچیکازادواتنیستند،باضربدریاعالمتآب( )مشخصکنید.
 خانه هایی را که مطمئن هستید باید ُپر باشند ولی شکلُپرشدگیشانمشخصنیست،بایکخالسیاهمشخصکنید.
 پاسخ معمای امروز را در روز بعد ببینید و با پاسخ تان مقایسهکنید.فراموشنکنیدکهناویابفقطوفقطیکپاسخدارد!

زمان
پیشنهادی

ساده

ﻋ ــﺎرف ﻟﺮﺳﺘﺎﻧ زاده  ١٥ﺑﻬﻤﻦ ٢٦ ، ١٣٥٠
ﻓﺮوردﻦ  ١٣٩٦درﮔﺬﺷﺖ .او ﺑﺎ ﺑﺎز در آﺛﺎر ﻣﻬﺮان
ﻣﺪﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻬﻮه ﺗﻠﺦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت رﺳﻴﺪ .و ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻨﮓ  ٧٧ﺑﻪ ﺎرﮔﺮداﻧ ﻣﻬﺮان ﻣﺪﺮ ﭘﺎ
ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺲ از آن در ﭼﻨﺪﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﮕﺮ ﺑﺎ او ﻫﻤﺎر ــﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر
ﺗﻠﻮﺰﻮﻧ ﻪ او ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻨ ﺮده ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
 ،٧٧ﺧﺴﺘﻪدﻻن ،ﻣﺮد دوﻫﺰارﭼﻬﺮه ،ﻗﻬﻮه ﺗﻠﺦ ،وﻼ
ﻣﻦ ،ﺷﻮﺧ ﺮدم ،ﻮﭼﻪ ﻣﺮوارﺪ و در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺷﺎره
ﺮد .ﻟﺮﺳﺘﺎﻧ ﺑﺎز در ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻣﺎﻧ
و ﻧﺪا ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺷﺎم ﻋﺮوﺳ را در ﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻨﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

قانون:کلماتی از متن زیر ،رنگی
هستند.هریکازاینکلماتبهصورت
یک خط مستقیم در جدول مخفی
شده اند .آنها را بیابید و خط بزنید.
خواهیددید که برخی حروف هنوز
خط نخورده باقی مانده اند .آنها را به
ترتیبدرکنارهمقراردهیدتارمز این
سرگرمی«واژهیابی»راکشفکنید.
نکته ها :کلمات شاید در جهات
مختلف حتی چپ به راست ،پایین به
باال یا مورب درج شده باشند .در آغاز
کلمات بلندتر را پیدا کنید و در آخر
سراغکلماتکوچک4حرفی3،حرفی
و2حرفیبروید.

دقیقه

نکته ها:

ﻋﺎرف ﻟﺮﺳﺘﺎﻧ

پنجشنبه ها

ادوات در ایــن معما به
هیچ وجه در همسایگی
هــم نیستند (حــتــی از
گوشهها).

شكل ُپرشدگیخانههامهماستو ُپربودنخانههابا«دایره»،«نیمدایره»یا«مربع»درصحتجوابتاثیردارد.
 «ناویاب» یک معمای منطقی است ،پس موقعیت ها را حدسنزنید! با کشف روابط منطقی ،ماهیت قطعی بعضی خانه ها را
تعیین و با استناد به خانه های معلوم ،کم کم ماهیت خانه های
دیگرراهممشخصکنید.

ﯾﺎد در ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن

واژه یابی

[]1396/1/31
ناویاب

به نظر شما چطور
می توان یک دایره
را بــا رســم ســه خط
بــه هــشــت قسمت
تقسیمکرد؟
شاید در نگاه اول
ایــــن ســـــوال غیر
قــابــل پــاســخ دهی
تلقی شــود امــا اگر
بار دیگر با دقت به
سوال و محدودیت
هــای ذکــر شــده در
آن توجه کنید شاید
بتوانید جــواب این
معما را پیدا کنید.

قانون:

ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ را در اﺟﺘﻤﺎع ﭘﻴﺪا ﻣ ﻨﻢ و ﺳﭙﺲ در
ﻗﺎﻟﺐ آن ﻫﺎ ﻣ روم و زﻧﺪﮔ ﻣ ﻨﻢ.
ﺷﺴﺘﮕ ﭘﺎ ﮔﻮﻫﺮ ﺧﻴﺮاﻧﺪﺶ ﺳﺮ ﺻﺤﻨﻪ
وﻗﻔﻪ ا در ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮدار ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎورد؟
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ا ﺑﺮا و رخ داد و از
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻓﻴﻠﻢ
ﺑــﺮدار اداﻣــﻪ دارد و ﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻴﺮ
اﻧﺪﺶ ﺑﺎز ﻧﺪارد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .اﻧﺸﺎءا ...ﺑﻬﺒﻮد
ﭘﻴﺪا ﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﺎل ﺑﺮﮔﺮدد ٢٥ .ﺗﺎ  ٢٦ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﻴﻠﻢ
ﺑﺮدار ﺳﺮﺎل ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎنرادرﺑﺎرهﺳﺮﺎلﺟﻮﺎﺷﺪهاﺪ؟
آن ﻫﺎ ﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣ ﻨﻨﺪ ﺧﻮش ﺷﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ دوﺑﺎره ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎز در ﺳﺮﺎﻟ ﻤﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﻮد ﻣ ﭘﺬﺮﺪ؟
ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻤﺎل ﻣﻴﻞ ﻗﺒﻮل ﻣ ﻨﻢ.
دوﺳﺖ دارﺪ ﻧﻘﺶ ﺪام ﻤﺪﻦ را ﺑﺎز
ﻨﻴﺪ؟
ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﻤﺪﻦ ﻫﺎ دﻧﻴﺎ را دوﺳﺖ دارم اﻣﺎ از ﺑﺎزﮕﺮ
اﻟﮕﻮ ﻧﻤ ﮔﻴﺮم .دوﺳــﺖ دارم ﺧــﻮدم ﺑﺎﺷﻢ .ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻋﺎﺷﻖ »ﭼﺎرﻟ ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ« ﺑﻮدم ﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘ ﺑﻮد.
اوﻗﺎتﻓﺮاﻏﺖﺧﻮدراﭼﮕﻮﻧﻪﺳﭙﺮﻣ ﻨﻴﺪ؟
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﮕﺎه ﻣ ﻨﻢ ﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ.
ﻫﺮ ﻧﻘﺸ ﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده ﺷﻮد
ﻣ ﭘﺬﺮﺪ؟
ﺧﻴﺮ .وﻗﺘ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ را ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ ﺑﺎﺪ از ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺷﻢ
ﺑﻴﺎﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﻪ دوﺳﺖ دارم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
داده ﻧﻤ ﺷﻮد.
ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ را دوﺳﺖ دارﺪ ﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
داده ﻧﻤ ﺷﻮد؟
ﻣﻦ ﺑﺎز در آﺛﺎر ﻫﻨﺮ را دوﺳﺖ دارم ﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻤ
اﻓﺘﺪ؛ ﻣﺜ ً
ﻼ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻮن »آواز ﮔﻨﺠﺸ®

زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ

جدول ،سرگرمی ،ورزش ذهن

ارقام 1تا 9را
درخانههایخالی
بنویسیدکه
درهرسطر،
درهرستون
ودرهرمربع3در3
هیچرقمی
تکرارینباشد.

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻦ ﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺎرﮔﺮدان در
ﻨﺎر ﭘﺴﺮش ﺣﻀﻮر دارد ،اداﻣﻪ داد :در اﻦ ﻓﻴﻠﻢ ،اﻣﻴﺮ رﺿﺎ دﻻور،
ﻣﺎرال ﻓﺮﺟﺎد ،ﻋﺮﻓﺎن اﺒﺮ ،ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺰﻣ ﭘﻮر و ﺷﺎﻫﺮخ اﺳﺘﺨﺮ
ﺑﻪ اﻔﺎ ﻧﻘﺶ ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ.و ﺑﻪ اﻦ ﻧﺘﻪ اﺷﺎره ﺮد ﻪ ﭘﻨﺪار

اﺒﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺎرﮔﺮداﻧ در ﻨﺎر ﻓﺮزاﻧﻪ ﺳﻬﻴﻠ ،ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ را ﻫﻢ ﺑﻪ
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﺮ در آورده اﺳﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :داﺳﺘﺎن درﺑﺎره ﺷﺨﺼﻴﺘ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﻪ رواﻧﻪ ® ﺟﺎده ﻓﺮﻋ ﻣ ﺷﻮد ﺑ آن ﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘ در اﻧﺘﻈﺎر اوﺳﺖ.
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دقیقه

بسیار ساده

ساده

پرسپولیس قهرمان زودهنگام رقابتهای لیگ
برتر شده است .این تیم بدون دردســر توانست در
هفته بیستو هفتم قهرمانی خود را با برد مقابل
ماشینسازی تبریز مسجل کند تا  3بــازی باقی
ماندهاش مقابل پدیده ،ذوبآهــن و سیاهجامگان
مشهدراتشریفاتیبرگزارکند.بااینحالپرسپولیس
نمیخواهد نسبت به این  3دیدار بیتوجه باشد.
برانکواعالمکردهفصلبرایاوتاپایانهفتهسیام
ادامهداردوآنهانبایدیکقدمعقببگذارند.برانکو
ایوانکوویچخیلیخوبمیدانداگرتیمشدر3بازی
باقی مانده از رقابتهای لیگ برتر 9امتیاز بگیرد،
میتواندقهرمانقهرمانانادوارلیگبرترلقببگیرد.
پرسپولیس در این صورت  71امتیازی میشود و
میتواندرکوردسپاهانراکهباکرانچاردرفصل
 91-92موفق شــده بودند با کسب  67امتیاز
قهرمانشوند،بشکند.رکوردیکهاحتماالتامدتها
غیرقابلدسترسیخواهدبودوبرانکوراباالترازهر

مربی دیگری در کسب امتیاز برای قهرمانی قرار
میدهد.برانکومیخواهداینافتخاررابرایخودش
ثبتکند.البتهاینموضوعتنهاهدفسرمربیکروات
پرسپولیسیها نیست .او درباره بازیکنان خروجی
خود هنوز مطمئن نیست .برانکو میخواهد این
بازیکنان را در باالترین سطح آمادگی قرار دهد تا
به نوعی آنها را بسنجد .بازیکنانی نظیر سامان
نریمانجهان ،شهاب کرمی و احسان علوانزاده
از جمله بازیکنان پرسپولیس هستند که این مربی
میخواهد آخرین شانس را به آنهــا داده و برای
ماندندرلیستفصلآیندهپرسپولیسبهاینمهرهها
شانسبازیکردنبدهد.حتیشایعهشدهمسئوالن
باشگاه پرسپولیس از برانکو خواستهاند اختالف
خودباتیمدومرادرپایانرقابتهایلیگبرتربیشتر
از 6امتیاز کند .آنها نمیخواهند در صورت کسر
احتمالیامتیازازاینباشگاه،جامرابهتیمدومجدول
کهاستقاللتهراناست،اعطاکنند.

وزیرسفیدبهb1میرود.سیاهدرحرکتبعدیماتاست.
پاسخ ها
اگراسبسیاههرحرکتیانجامدهد ،وزیرسفیدبهb4می
رود .اگر فیل سیاه به b3برود سرباز سفید این فیل را می
زند.امااگرفیلسیاهبه b5برود همانسربازسفیدردیف
 cدوخانهپیشرویمیکند.واگرفیلسیاهبازدنسربازبهc2برودوزیرسفیداین
فیلرامیزند.اگرهمسربازسیاهیکخانهپیشرویکندوزیرسفیدبهh1میرود.

