سینما و تلویزیون
نسرین مقانلو «افسانه
هزارپایان» شد
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ضیغمی« -نسرین مقانلو» بازیگر سرشناس سینما بــه جمع
بازیگران سریال «افسانه هزارپایان» اضافه شد.این بازیگر سینما و
تلویزیون از اضافه شدن خود به جمع بازیگران این سریال خبر داد و
به خبرنگار ما گفت« :افسانه هزار پایان» یک طنز موقعیت و کمدی

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ارژنگ امیرفضلی ،رحیم نــوروزی ،مریم کاویانی ،عزت ا ...مهرآوران ،بیوک میرزایی ،عزتا...
رمضانیفر ،تورج نصر ،امیر آتشانی و پروین قائم مقامی در این سریال نقش آفرینی می کنند و با
توجه به تعدد نقشهای این مجموعه انتخاب بازیگران برای قسمتهای بعدی همچنان ادامه
دارد و بازیگران و چهرههای سینمایی و تلویزیونی دیگری به سریال اضافه میشوند.

فانتزی است که شهاب عباسی تهیهکنندگی و کارگردانی آن را بر
عهده دارد و قرار است در  ۵۲قسمت تولید شود و از شبکه نسیم
روی آنتن برود«.نسرین مقانلو» افزود :عالوه بر من بازیگرانی هم
چون رامین راستاد،رضا توکلی ،علی اوسیوند ،رامین ناصرنصیر،

نمایش در خانه

تازه های سیما

گفت و گو با «محمد فیلی» به بهانه سریال «هاتف»

شمر «مختار نامه

«وارونگی» به خانه ها آمد

»

ضیغمی -علی مصفا با فیلم «وارونگی» به شبکه
نمایش خانگی آمد.
در این فیلم ساخته بهنام بهزادی ،عالوه بر مصفا
بازیگرانی هــم چــون سحر دولتشاهی ،ستاره
پسیانی ،رویا جاویدنیا ،علیرضا آقاخانی ،شیرین
یزدان بخش ،ستاره حسینی ،پیام یزدانی ،مجتبی
نم نبات و عباد کریمی ایفای نقش می کنند.
فیلم داستان زندگی سهیل را روایت می کند که
پس از چندین سال ،نشانی نیلوفر را پیدا کرده و
به سراغش آمده است.
رابــطــه آن هــا کــه در گذشته نــاکــام مــانــده ،حاال
درآستانه شکل گیری دوباره است.

مریم ضیغمی
«محمد فیلی» بازیگر توانمند و باتجربه سینما و تلویزیون
به واسطه بازی در سریال «هاتف» عازم سفر معنوی
کربال شد؛ سریالی که اگر چه این هنرمند نقش کوتاهی
داشت اما خودش عاشقانه از این سفر که برای نخستین
مرتبه به کربال مشرف شده بود صحبت می کند و با
اشاره به ایفای نقش در سریال «مختارنامه» می گوید
که برخی زائران کشورهای مختلف او را می شناختند.
گفت و گوی متفاوت ما را با محمد فیلی به واسطه بازی
در سریال «هاتف» و رفتن به کربال بخوانید.
وقتی که پیشنهاد بازی در سریال «هاتف»
را دادند و گفتند که نقش کوتاه ،کلیدی و
فرعی قصه است و در همان قسمت اول در
بین الحرمین دار فانی را وداع می گویید ،با
انگیزه زیارت حرم امام حسین(ع) این نقش
کوتاه را پذیرفتید؟
درســت اســت .وقتی پیشنهاد این نقش داده شد به
کوتاهی آن توجه نکردم و تنها به عشق کربال پذیرفتم
چون برایم بزرگ ترین سعادت است.
همکاری عراقی ها با تیم فیلم برداری سریال
چگونه بود؟
وقتی وارد کربال می شوید گویی وارد ایران شده اید
و هیچ احساس غربتی ندارید .ایرانی های زیادی در
دهه اول محرم درکربال به واسطه زیــارت و نذر خود
حضور داشتند .فیلم برداری ما در روز تاسوعا بود .روز
عاشورا امکانش نبود چون خیلی شلوغ بود و مراسم
مختلف زنجیرزنی و سینه زنی داشتند .زمــان فیلم
برداری سکانس ها شلوغ بود اما همه کمک می کردند
تا کار به درستی انجام شود .از کشورهای مختلف برای
زیارت حرم امام حسین(ع) آمده بودند و افراد مختلفی
من را می شناختند و خیلی برایم عجیب بود .لحظات
عجیبی بود .سفر به کربال عالوه بر جنبه معنوی برایم پر
از هیجان و ماجرا بود.

کافه سینما
در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما
و تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار
می دهیم.
* اســدا ...یکتا باچشم هایی اشک آلــود و دلی
شکسته جشن تقدیر از پیش کسوتان سینما را
وقتی از او تقدیر نشد ترک کرد .او در بیش از ۸۰
فیلم طی ۴۰سال بازی کرده است.
* رومن پوالنسکی کارگردان برنده جایزه اسکار
ب ــرای ســاخــت مستندی از زنــدگــی خ ــودش به
زادگاهش لهستان سفر کرد.
* برخالف ادعای تهیه کننده ،نورگل یشیلچای
بازیگر ترکیهای برای حضور در فیلم «جن زیبا» به
کارگردانی بایرام فضلی در اصفهان حاضر شد.
* ویشکا آسایش در فیلم«سال دوم دانشکده من»
رسول صدرعاملی بازی می کند .افشین هاشمی
دیگر بازیگری است که به جمع بازیگران این فیلم
اضافه شده و مصطفی خرقهپوش تدوین آن را آغاز
کرد.

بازتاب سریال چطور بود؟
بازتاب های خوبی از سریال «هاتف» شنیدم و همه
گفتند این سریال مورد توجه مردم قرار گرفته است.
من سابقه بازی در سریال مناسبتی ماه محرم را داشتم
و امسال هم توفیق نصیبم شد تا با این سریال مهمان
مردم شوم.
قبل از بازی در سریال «هاتف» ،به زیارت حرم
امام حسین (ع) رفته بودید؟
خیر  .من به مکه مشرف شده بودم اما به واسطه بازی در
سریال «هاتف» توفیق زیارت حرم امام حسین (ع) برای
نخستینمرتبهنصیبمشد.
هنگامی که به این سفر دعوت شدید چه
حس و حالی داشتید؟
چند مرتبه قرار بود عازم کربال شوم اما بنا به دالیلی این
اتفاق نیفتاد اما این بار طلبیده شدم .من هم فرصت را
غنیمت شمردم وعزم خود را جزم کردم و راهی شدم
که فرصت خوبی بــرای دعا و حاجت طلبیدن برای
دوستان و آشنایان بود.
برای اولین بار که بین الحرمین
را دیدید چه چیزی
طلبیدید؟
وقتی وارد بین الحرمین شدم
شــور و شــوق خــاص و عجیبی
داشتم و نمی دانستم چه کنم.
مات و مبهوت بودم .آدم قبل
از سفر بــرای خــودش در
ذه ــن ــش لــیــســت می
کند که چه چیزهایی
بطلبد و چه بگوید
ولــی وقــتــی آن جا
می رسد همه چیز
را فراموش می کند.
فضا و معنویت خاصی

جدول ،سرگرمی ،ورزش ذهن

در آن جا وجود دارد که غیر قابل توصیف است و آدم
یادش می رود که چیزی برای خودش بطلبد و تنها
این آرزو را می کند که آن هایی که آرزو دارند طلبیده
شوند .امیدوارم هر فردی که عاشق این سفر معنوی
است برایش این فرصت فراهم شود تا لحظاتی با
خود و امامش خلوت کند.

معمای هوش
دوشنبه ها و پنجشنبه ها

دوشنبه ها و پنجشنبه ها

«ناویاب» از پرطرفدارترین سرگرمی های منطقی جهان است که رقابت حرفه ای
آن درایران هم توسط «روزنامه خراسان» برگزار شده است.

میز مصاحبه

«هست و نیست» مقابل دوربین
ضیغمی-سریال «هست و نیست» که محصول شبکه  2سیماست به کارگردانی حسین
سهیلیزاده و به تهیهکنندگی محسن شایانفر کلید خورد.مدیر روابط عمومی سریال ملودرام و
اجتماعی «هست و نیست» به خبرنگار ما گفت :پیش تولید آن از ابتدای شهریورماه آغاز شده بود
که با انتخاب بازیگران اصلی خود از  20مهر ماه کلیدخورد.آیدین نادری با بیان این که شهرک
غرب یکی از لوکیشنهای اصلی مجموعه محسوب میشود،
افزود :بازیگران سریال فرهاد قائمیان ،حمیدرضا پگاه ،الهام
پاوهنژاد ،نگار عابدی ،امیر دژاکام ،سولمازحصاری ،نازنین
کریمی ،سیامک اطلسی ،اکبر رحمتی و سیاوش
خیرابی هستند.به گفته وی ،قرار است چند چهره
جــوان و جدید مقابل دوربــیــن رضــا شیبانی قرار
بگیرند که در آینده معرفی خواهند شد و طبق اعالم
شبکه  2سیما این سریال در ایــام زمستان
روی آنتن مــی رود.گفتنی اســت:
قصه مجموعه تلویزیونی «هست
و نیست» بــراســاس طرحی از
علی حـــدادی بـــوده و توسط
نادر وحید نوشته شده است .در
خالصه داستان آن آمده است:
گاهی بــود و نبود و هست و
نیست آدمها ،به وسوسهای گره
میخورد که به سادگی باز نمیشود!

واژه یابی
پنجشنبه ها

زمان
پیشنهادی

5

دقیقه

بسیار ساده

هرناویاب،یکاقیانوسفرضیمربعیاستکهیکفروند«رزمناو»،دو«ناوشکن»،
سه «اژدرافکن»و چهار «زیردریایی» در آن پنهانند و ما باید جای ادوات پنهان را
کشف کنیم.ماهیت بعضی از خانه ها هم از ابتدا «راهنما»ی شماست.

قانون:

ضیغمی« -بابک کریمی» بازیگر «جدایی نادر از سیمین» اولین حضور خود را در تلویزیون با
سریال «آسمان هوای باران دارد» به کارگردانی شهرام شاه حسینی و تهیه کنندگی امیر پور
رحمانی تجربه می کند .او در این سریال هم بازی علی عمرانی ،مرجانه گلچین ،فریبا کوثری،
بهرنگ علوی ،بابک کریمی و فریبا جدیکار است« .آسمان هوای باران دارد» روایتگر معضالت
اجتماعی پیرامون جوان و خانواده از جمله چگونگی استفاده از تکنولوژی و جایگاه خانواده در
تعلیم و تربیت فرزندان است .داستان این سریال قصه خانواده ای است که برای ادامه تحصیل
دختر بزرگ شان در مقطع دکترا راهی تهران اما خواسته یا ناخواسته درگیر موضوعاتی می
شوند .سریال آسمان هوای باران دارد ،به قلم احمد رفیع زاده ،کاری از گروه فیلم و سریال شبکه
یک سیماست که در  30قسمت  40دقیقه ای در حال تولید است.

[]1396/7/27
ناویاب

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

آسمان هوای باران دارد

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

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.

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

زمان
پیشنهادی

15

دقیقه

نکتهها:

متوسط
زمان
پیشنهادی

20

دقیقه

یك عالمت مثبت (شبیه این عالمت سرخ)،
داخل شكل باال مخفی است كه شما باید با ُپر كردن
برخی از محدوده ها ،آن را پیدا كنید .توجه داشته
باشید كه عالمت مخفی شده ممكن است بزرگ تر
یا كوچك تر از شكل راهنما باشد.

سودوکو
هر روز

قانون:

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

زمان
پیشنهادی

زمان
پیشنهادی

30

دقیقه

دقتکنیدکهخانههای«راهنما»بهچهشکلیهستندُ .پربودناینخانههابا«دایره»«،نیمدایره»«،مربع»یا«آب»درپاسخیکهبه
دستمیآیدکامالموثراست.
ناویاب«منطقی»است،پسچارهحلآن«حدسزدن»نیست!باکشفروابطمنطقی،ماهیتقطعیبعضیخانههاراتعیینکنیدو
بااستنادبههمانخانهها،بهماهیتخانههایدیگربرسید.

متوسط

20

دقیقه

خانههاییراکهمطمئنهستیدحاویهیچیکازادواتنیستند،باضربدریاعالمتآب( )مشخصکنید.
خانههاییراکهمطمئنهستیدباید ُپرباشندولیشکل ُپرشدگیآنهامشخصنیست،موقتابایکخالسیاهمشخصکنید.
فراموشنکنیدکهناویابفقطوفقطیکپاسخدارد!اطالعاتبیشتردرباره«ناویاب»ونمونههایتمرینیمتنوعتررادراینترنتوشبکههایاجتماعیجستوجوکنید.

زمان
پیشنهادی

ساده

10

دقیقه

بسیار ساده

ساده

پرسپولیسدربازیبرگشتمرحلهنیمهنهاییلیگ
قهرمانان آسیا به مصاف الهالل رفت و با تساوی
 2-2و با توجه به شکست -4صفر در بازی رفت از
رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا بازماند.پیش
از آغاز مرحله نیمه نهایی پرسپولیس امید زیادی به
حضور در فینال داشت اما با شکست  4بر صفر در
بازیرفت،شانسآنهابهحداقلرسیدودرنهایتهم
سرخپوشاننتوانستنددربازیبرگشتاینشکست
را جبران کنند.در بازی برگشت هم مثل بازی رفت
برانکوچندمهرهتاثیرگذارخودرادراختیارنداشت.
حسین ماهینی و مهدی طارمی به دلیل محرومیت
و فرشاد احمدزاده نیز به دلیل مصدومیت  3غایب
نماینده ایران در بازی بودند.شاگردان برانکو بازی
را خیلی خوب شروع کردند و در دقیقه  15توسط
منشابهگلرسیدندتاامیدبهاردویسرخهابرگردد
اما این امید با اشتباه بزرگ داور عمانی خیلی زود
رنگباخت.درشرایطیکهسلمانالفرجدرکورس

پاسخ ها

با محمد انصاری نیم متر خارج از محوطه جریمه
برخوردی با او داشت ،الکاف به اشتباه این صحنه را
پنالتیاعالمکردتاعمرخربینمهاجمسوریالهالل
پنالتی باد آورده تیمش را به شکل چیپ وارد دروازه
بیرانوند کند .در نیمه دوم پرسپولیس با در اختیار
گرفتن توپ و میدان توانست یکبار دیگر به گل
برسد .اینبار هم فرصت طلبی منشا و شوت زمینی
و دقیق این بازیکن به تور دروازه الهالل چسبید اما
نماینده عربستان که با هدیه داور عمانی از صعود
خود مطمئن بود توانست بازی را اداره کند و یکبار
دیگرروییکضدحملهبهگلتساویبخشبرسد.در
ادامهحمالتپرسپولیسیهاادامهداشتوروییک
صحنه بعد از برخورد توپ به دست مدافع الهالل در
محوطهجریمهداورمیتوانستنقطهپنالتیرانشان
دهد اما با اعالم ادامه بازی یکبار دیگر در نقش یار
دوازدهــم عربستان ظاهر شد تا در نهایت در بازی
برگشتخبریازبازگشترویاییسرخهانباشد.

لطفانظر،انتقادوپیشنهادتانرا
دربارهبخشجدولوسرگرمی
بهشماره  2000999پیامککنید.

