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سینما و تلویزیون
«مجیدمظفری»صداپیشه
«آخرین داستان» شد

پنج شنبه  ۲آذر  ۴ 1396ربیع االول  143۹شماره 258۴

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

صداپیشگی این انیمیشن را بر عهده داشتیم .مظفری ادامه داد :پرویز پرستویی،
بیتا فرهی ،حامد بهداد ،اکبر زنجان پور ،حسن پورشیرازی ،باران کوثری ،فرخ
نعمتی ،اشکان خطیبی ،شقایق فراهانی ،ملیکا شریفینیا و زهیر یاری از دیگر
بازیگرانی هستند که صداپیشگی نقشهای اصلی انیمیشن«آخرین داستان» را

ضیغمی« -مجید مظفری» از صداپیشگی در انیمیشن «آخرین داستان» به نویسندگی و
کارگردانی «اشکان رهگذر» خبر داد.این بازیگر توانمند سینما و تلویزیون به خبرنگار ما
گفت :در این انیمیشن ،نقش بارمان ،یار کاوه آهنگر را صداپیشگی کردم .انیمیشن «آخرین
داستان» با برداشتی آزاد از داستان «ضحاک» شاهنامه است و من و برخی همکاران بازیگرم

موج جدید سریال های تلویزیونی

یادداشت

مریم ضیغمی -به زودی سریال های جدیدی از شبکه های
مختلف سیما پخش خواهد شد .پخش خالصه ای از فصل اول
سریال «لیسانسه ها» از  ۲۹آبان ماه از شبکه سوم سیما آغاز شد
و در ادامه فصل دوم این سریال روانه آنتن می شود .در همین
حال سروش صحت در حال پیش تولید فصل سوم این سریال

«خانه دختر»؛فیلمی
خوشساخت

ضیغمی« -خــانــه دخــتــر» را ســه ســال پیش در
جشنواره فیلم فجر دیــدم ،فیلمی خوش ساخت
کــه شــروع خوبی دارد .فضاسازی مناسبی از
شخصیتها و حال و هوای فیلم روایت می شود
و شخصیتها به تدریج معرفی می شوند و بدون
زیادهگویی ،داستان پیش میرود و به گرهافکنی
اصلی میرسد .مــرگ سمیرا (رعنا آزادیور)،
آنهم درست شب پیش از عروسیاش ،رفتارهای
مشکوک خانوادهاش و پیغامهای گاهو بیگاهی
کــه بعد از مــرگ او ب ــرای دوســتــانــش فرستاده
میشود آنها را مصمم میکند تا راز مرگ او را
کشف کنند .بازی خوب بازیگران یکی از نکات
مثبت فیلم است .حامد بهداد در نقش منصور،
نامزد سمیرا ،بــازی کنترلشده و درونــی دارد.
پردیس احمدیه در نقش ستاره خواهر سمیرا هم
بازی باور پذیری ارائه می دهد .رویا تیموریان در
نقش مــادر شوهر ،بــازی درخشانی دارد .بابک
کریمی در نقش کریمی  ،پدر سمیرا از مهم ترین
شخصیت های فیلم است که نقش او هم در اجرا و
هم در دیالوگ نویسی خیلی ظریف و دقیق از کار
درآمــده است .به نظر می رسد برخی اصالحات
صــورت گرفته روی فیلم «خانه دختر» ،آن را به
لحاظ روایت دچار تغییر کرده و ابهاماتی را برای
تماشاگر به وجود آورده است.

با نام «فوق لیسانسه ها» است .نوید محمودی تهیه کننده و
کارگردان هم با سریال «سایه بان» در تلویزیون تجربه جدیدی
کسب می کند .در مطلب پیش رو سریال هایی را که به زودی
روانه آنتن خواهد شد معرفی می کنیم.

فیلم سارا و آیدا به شبکه
نمایش خانگی آمد

درباره سریال

نقش آفرینان
خالصه قصه

خالصه قصه

«سایه بان» قصه زندگی امروز ما و شماست .دو رفیق
که در منطقه ای کارگرنشین بزرگ شده اند و تا پای
جان تالش می کنند تا با امید چراغ خانه هایشان را
روشن نگه دارند.

درباره سریال

نقش
آفرینان

سریال «تاریکی شب ،روشنایی روز» به کارگردانی
حجت قاسم زاده اصــل از ســوم آذر روی آنتن شبکه
اول می رود .تدوین و کار موسیقی سریال تمام شده
و صداگذاری آن در حال انجام است .اعالم شده که
سریال از سوم آذر هر شب از شنبه تا پنج شنبه روی
آنتن شبکه یک می رود.

امین تـــارخ ،رویــا تیموریان ،بــهــزاد فــراهــانــی ،علی
اوسیوند ،پریوش نظریه ،آناهیتا افشار و هستی مهدوی.

جدول ،سرگرمی ،ورزش ذهن

نوید محمودی تهیه کننده و کارگردان سریال «سایه
بان» اهل افغانستان است .او فعالیت سینمایی خود را
با فیلم چند متر مکعب عشق آغاز کرد .محمودی ساخت
سریالهایی از جمله شیب تند و میریم مسافرت و چند
فیلم تلویزیونی را در کارنامه خود دارد .سریال جدید
او قرار است از  4آذر روانه آنتن شبکه دوم سیما شود.

درباره سریال

داســتــان «تاریکی شــب ،روشنایی روز» در دو برهه
زمانی امروز و گذشته اتفاق می افتد و زندگی بهنام
طریقت است که جریان روزمره حیاتش از مدار عادی
خارج میشود .او مجبور است جواب چرایی مشکالت
امروزش را در گذشته پیدا کند .بیش از  ۷۰درصد از
قصه در زمان حال روایت میشود و  ۳۰درصد ماجرا در
گذشته رخ میدهد.

سایه بان
خالصه قصه

فرهاد قائمیان ،فرخ نعمتی ،مائده طهماسبی ،بهاران
بنی احــمــدی ،سیدمهرداد ضیایی ،احسان امانی،
امیرحسین مدرس ،روزبه حصاری ،سیدجالل فاطمی،
سام کبودوند ،بهرام ابراهیمی ،پرویز پورحسینی ،ناصر
ممدوح و رضا امامی.

نقش آفرینان

تاریکی شب ،روشنایی روز

در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما و
تلویزیوندرهفتهگذشتهرادراختیارتانقرارمیدهیم.
*تصویربرداری مجموعه تلویزیونی « 87متر» به
کارگردانی کیانوش عیاری در تهران همچنان
ادامه دارد.
*تولید فیلم سینمایی «آقای سانسور» به کارگردانی
علی جبارزاده و با بــازی محمدرضا فروتن ،بهرام
افشاری ،بهاره رهنما ،بهنوش بختیاری و محمود
پاک نیت به روزهای پایانی خود رسید.

معمای هوش

ناویاب

دوشنبه ها و پنجشنبه ها

دوشنبه ها و پنجشنبه ها

قانون:

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

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

به نظر شما ،چطور می توان این هشت تکه
پررنگ را کنار هم قرار داد تا با هر بار چینش،
یکی از تصاویر کم رنگ وسط تشکیل شود.
سعی کنید خطوط مرز تکه ها را روی شکل های
وسط رسم کنید.

سخت
زمان
پیشنهادی
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پنج شنبه ها
قانون:کلماتی از متن زیر ،رنگی

هستند.هریکازاینکلماتبهصورت
یک خط مستقیم در جدول مخفی
شده اند .آنها را بیابید و خط بزنید.
زمان
پیشنهادی

5

دقیقه

بسیار ساده

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.

زمان
پیشنهادی

15

قانون:

زمان
پیشنهادی

40
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سخت

30

دقیقه

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

زمان
پیشنهادی

زمان
پیشنهادی

متوسط

«کن دویتیان» کمدین شناخته شده هالیوود که
با فیلمهای مطرحی همچون بــورات و آرتیست
شناخته شــده اســت ،در فیلم سینمایی «اولین
تولد» ساخته علی عطشانی جلوی دوربین رفت.
پیش از ایــن چــهــرههــای مطرحی از بازیگران
هالیوود همچون ول کیلمر ،رابرت نیپر ،تام برنگر،
تیلور کول ،دنیز ریچاردز ،گریگ گرانبرگ ،ویلیام
بالدوین و جی عبدو در «اولین تولد» ایفای نقش
کردهاند.داستان این فیلم که یک کمدی آمریکایی
 ایرانی است دربــاره دختری آمریکایی به نامکیت است که پدر او از سناتورهای جمهوریخواه
مجلس سنا و از مخالفان ایــران و پسری ایرانی
به نام بن است که پدر او در ایران از مخالفان سر
سخت آمریکا و هرگونه توافق با آن هاست .کیت
و بن چند سالی است در آمریکا با هم ازدواج کرده
اند و زندگی آرامی دارند تا این که مقابله دو پدر
پیش میآید.فیلم برداری «اولین تولد» که اولین
تولید مشترک ایــران و هالیوود اســت طی ۴٠
جلسه (استودیویی و میدانی) انجام شد.

واژه یابی

دقیقه

نکتهها:

اولین تولد

خالصه ای از فصل اول «لیسانسه ها» از  29آبان ماه
روانه آنتن شبکه سوم سیما شد و بعد از آن فصل دوم
این سریال به نمایش در می آید.سروش صحت در این
مجموعه طنز با زبان متفاوتی به نقد و بررسی معضالت
اجتماعی به خصوص در احــواالت جوانان پرداخته و
قرار است در این فصل قصه با محوریت شخصیت ها و
اتفاقات اطراف زندگی آن ها پیگیری شود.

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

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

تازه های سینما

حبیب وضع مالی مناسبی دارد ولی به علت ضعف
در برقراری روابط اجتماعی هنوز نتوانسته همسری
انتخاب کند .مسعود در آستانه ازدواج اســت ولی
مشکالت زیادی او را از آغاز زندگی مشترک دور می
کند .مازیار فرزند خانواده ای پر تنش و گرفتار است و
فکر مهاجرت در سر دارد .حبیب ،مازیار و مسعود سه
رفیق لیسانسه هستند.

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 از ابتدا راهنمای شماست.

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

فیلم سینمایی «ســارا و آیــدا» در شبکه نمایش
خانگی توزیع شد .مصطفی زمانی ،پگاه آهنگرانی
و غزل شاکری بازیگران اصلی این فیلم سینمایی
هستند« .سارا و آیدا» داستان دخترانی جوان و
در آستانه ازدواج است که بروز مشکل مالی برای
یکی از آن ها منجر به سوءاستفاده دوستشان از
موقعیت کاری آن ها می شود .غزل شاکری در
ده سالگی بازیگر نقش گلنار در فیلمی به همین
نام بود که بعد از مدت ها دوری با بازی در سریال
«شهرزاد» بین بینندگان مطرح شد .او برای بازی
در فیلم «سارا و آیدا» نامزد بهترین بازیگر نقش اول
زن در سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر شد.

امیرحسین رستمی ،هوتن شکیبا ،امیر کاظمی ،متین
ستوده ،رویا میرعلمی ،کاظم سیاحی ،سیاوش چراغی
پــور ،عزت ا ...مــهــرآوران ،افشین سنگ چــاپ ،تبسم
هاشمی ،مریم سرمدی ،پریسا مقتدی ،فرخنده فرمانی
زاده ،فرید اخباری ،مهدی ربیعی ،نیلوفر هوشمند،
مرتضی علی آبادی ،عرفان برزین ،بهنام تشکر ،بیژن
بنفشه خواه ،مهران رجبی و نیلوفر شهیدی.

[]1396/9/2

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

هر روز

نمایش در خانه

لیسانسه ها

کافه سینما

سودوکو

بر عهده داشتند.گفتنی است« ،آخرین داستان» از سال  ۸۹در حال ساخت است
و تولید آن در نیمه دوم امسال به پایان میرسد .این انیمیشن در مسیر تولید در
سال  ۲۰۱۳موفق شد بهعنوان شش پروژه برتر در حال تولید جهان در جشنواره
«انسی» فرانسه که مهمترین رویداد انیمیشنی ساالنه جهان است ،معرفی شود.
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ساده

ساده

عمر مــدیــریــت علی اکبر طــاهــری در باشگاه
پرسپولیس به اتمام رسیده است .وی که در ابتدا
با حکم سرپرست موقت به باشگاه پرسپولیس
آمــد و بیش از یک ســال هم بــدون آن کــه سایه
هیئت مدیره را باالی سر خود احساس کند ،در
پرسپولیس ماند ،حاال باید ریاست باشگاه را به
دوست صمیمیاش گرشاسبی بسپارد .طاهری
کــه در ابــتــدای فصل جــاری رقــابــتهــای لیگ
برتر از سوی وزیر ورزشو جوانان به عنوان عضو
هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
انتخاب شد ،در یک تصمیم ناگهانی استعفایش
را روی میز وزیــر ورزش و جــوانــان گــذاشــت تا
رئیس مجمع باشگاه پرسپولیس را وادار به
دادن امتیازات مدیریتی بیشتر کند .نکته ای
که سلطانی فر فهمید و حاضر نشد طاهری را با
وجود تمام افتخاراتی که بزرگساالن پرسپولیس
با برانکو ایوانکوویچ در دوره مدیریتی او کسب

پاسخ ها

کرده ،نگه دارد .طاهری با مشکل منع قانونی
ادامه فعالیت از سوی سازمان بازرسی کل کشور
بهخاطر بازنشستگی خود نیز روبهرواست و خیلی
خوب میدانست اگر فشار الزم را به وزیر نیاورد،
او نیز زیر بار تمدید مجوز فعالیت اش نخواهد
رفــت .اما فکرش را هم نمی کرد سلطانی فر با
همان فرمولی که او را آورده بود؛ جانشین وی را
هم انتخاب کند .وزیر ورزشو جوانان به احتمال
فراوان حکم سرپرستی حمیدرضا گرشاسبی در
باشگاه پرسپولیس را امضا میکند تا وی جانشین
طاهری شود و رتق و فتق امور را برعهده بگیرد.
نسخهای تکراری که نشان میدهد وزارت ورزش
و جوانان با ادامه فعالیت پرسپولیس تحت سلطه
خود کامال راضی است .باشگاهی که همچنان
با شعار خصوصی سازی پیش مــی رود اما هیچ
قدمی در این زمینه در سطح مدیریتش برداشته
نمیشود.

لطفانظر،انتقادوپیشنهادتانرا
دربارهبخشجدولوسرگرمی
بهشماره  2000999پیامککنید.

