۶

سینما و تلویزیون
تازه های سینما

گفت و گو با «فهیمه» سریال «پایتخت»5

پایتخت ،زبان ویژه ای دارد

سرو زیر آب

مریم ضیغمی

کارگردان

محمد علی باشه آهنگر

بازیگران

بابک حمیدیان ،مسعود رایگان،
رضـــا بــهــبــودی ،مینا ســاداتــی،
همایون ارشادی ،مهتاب نصیر پور،
هومن برق نورد ،ستاره اسکندری،
شــهــرام حقیقت دوســــت ،فــرخ
نعمتی ،هادی قمیشی ،سیاوش
چــراغــی پـــور ،حــســن نــجــاریــان،
حسین فالح و امیر دلفانی.
«سرو زیر آب» به موضوع شهدای
گمنام مــیپــردازد و در ســی و
ششمین جشنواره فیلم فجر
توانست سیمرغ بلورین بهترین
فیلم از نگاه ملی را دریافت کند.

درباره
فیلم

سه شنبه  ۲۸فروردین  ۳۰ 1397رجب  143۹شماره 26۹۱

سریال «پایتخت »5نــوروز امسال مــورد استقبال
فراوان قرار گرفت و به تعبیری متفاوت ترین فصل آن
بود« .نسرین نصرتی» بازیگر نقش «فهیمه معمولی» با
وجود داشتن دختر  5ماهه سرصحنه حضور پیدا کرد
و همراه با خانواده معمولی از شمال به تهران و خارج
از کشور سفر کرد تا لحظات شیرین و تلخی را خلق
کند .او در این گفت و گو با ما همراه شد و از شیرینی
و تلخی ها ،اشک ها و دلتنگی های «پایتخت» برای
مان گفت.
خودتان بیننده سریال پایتخت بودید؟
من بخش شمال را خیلی دوست دارم و خیلی خوب در
آمده بود .خودم هم بیننده سریال بودم و خیلی برایم
بازتاب ها مهم بود .محسن تنابنده خیلی خوب مردم
این منطقه را

کافه سینما
در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما و
تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار می
دهیم.
*فیلم سینمایی «تابستان داغ» نماینده ایران در
میان  ۱۵شرکت کننده بخش رقابتی هشتمین
جشنواره بینالمللی فیلم پکن است.
*رضــا ایرانمنش گفت :مشکل امــروزم بیماری
نیست ،بیکاری است.
*مسعود ردایی تهیه کننده «سال دوم دانشکده
مــن» گفت :قــرار اســت ایــن فیلم به کارگردانی
رسول صدرعاملی را در تابستان اکران کنیم.
*ش ــورای مرکزی کانون کــارگــردانــان سینمای
ایران با انتشار نامهای خطاب به حسن روحانی ،از
او خواست شرایطی ایجاد کند تا جعفر پناهی در
جشنواره کن حضور یابد.
*فــیــلــم بــــرداری طــنــز اجــتــمــاعــی «بـــرمـــودا» به
کارگردانی رهبر قنبری و به نویسندگی و تهیه
کنندگی محمدرضا مصباح و با بــازی بهنوش
بختیاری ،رضا موالیی و شهرزاد کمال زاده به
پایان رسید.
*فصل دوم ســریــال «روزهـــای ب ـیقــراری» وارد
مرحله پیش تولید شده است.

می شناسد و اسم فهیمه را از بطن مازندران در آورده
زیرا نام خیلی از زنان این جا فهیمه است.
خودتان بعد از هر بازی برای فهیمه دلتنگ
می شوید و درگیری ذهنی دارید؟
دلم برای کل خانواده معمولی از دوقلو ها گرفته تا
هما ،نقی ،ارسطو ،بابا پنجعلی و حتی بهتاش که در
این فصل اضافه شد تنگ می شود .گویی فامیل دوم
من هستند .این احساس در کل عوامل موج می زند
و معتقدم از نظر خاطره بازی خیلی ذهنم را مشغول
می کند.
اتفاق افتاده بعد از پایان هر فصل گریه کنید؟
خیر؛ دلم می گیرد .هنرمندان دنیای گردی دارند و
به هر حال در کار و پروژه ای دیگر با هم ،هم بازی می
شوند .در این دایره ما در اثر و نقش های دیگری ممکن
است با هم برخورد کنیم .در هر بار جدایی کلی انرژی
مثبت به هم می دهیم و برای هم آرزوی موفقیت می
کنیم.
ناگهان در این فصل «بهرام افشاری» به عنوان
یک شخصیت شیرین با دو متر قد به عنوان
پسر شما به قصه اضافه شد .قبول دارید با
توجه به سن و سال تان به شما نمی آید
چنین پسری داشته باشید؟
مــادرهــای  40ساله ای هستند که فرزند
 20ساله دارند و به آن ها نمی آید .به هر حال
ترکیب قشنگی شد .باورپذیری آن به بیننده بر
می گردد که اگر پایتخت را دوست داشته
باشد می تواند بپذیرد و بود و نبود برخی
شخصیت ها با توجه به قصه باور پذیر
می شود چون زبان پایتخت ،زبان
ویژه خودش است.
قصه سکانس های جذابی
داشت؛ از شمال و خارج
کشور

جدول ،سرگرمی ،ورزش ذهن
معمای شطرنج
شنبه ها و سه شنبه ها

شنبه ها و سه شنبه ها

زمان
پیشنهادی

دقیقه

مردافکن

قانون

خانههایخالیراباارقام1تا 9طوریپرکنیدکه:
)1مجموعارقامهرتکهازسطرهاباعددسفیدسمتچپشبرابرشود.
)2مجموعارقامهرتکهازستونهاباعددسفیدباالیشبرابرشود.
)3ارقامیکهدرهرتکهمینویسیدتکرارینباشند.

گرفته تا بالن و تانک سواری و مبارزه با
داعش که برای تماشاگر قابل لمس و باور
پذیر بود .قبول دارید که تک تک عوامل در
موفقیت سریال نقش داشتند؟
«سیروس مقدم» کارگردان ویژه ای است و از هیچ
چیزی به سادگی نمی گذرد .او از هر گونه امکاناتی
در مسیر باورپذیرتر و بدون نقص ساختن استفاده می
کند .تیم او هم حرفه ای و با جان و دل و تالش شبانه
روزی در پشت و جلوی دوربین کار کردند .مدت فیلم
برداری مان طوالنی بود و برای پرداختن به جزئیات
زمان داشتیم .داشتن زمان سبب می شود کیفیت
کار بهتر شود.
سریال چندین سال در فصل های مختلف
تولید و روانه آنتن شده است .از خطرات،
خنده ها و گریه های زمان تولید پایتخت
برای مان بگویید.
خیلی از آن چه که شما جلوی دوربین می بینید در پشت
صحنه نیز بود .همه چیز خیلی واقعی بود و انرژی که
متصاعد می شد از داشتن پشت صحنه سالم بود.
سکانس های جنگ و تانک و داعش برای
بیننده نفس گیر و ملموس بود .خودتان هم
این حس را داشتید؟
برای ما هم نفس گیر و بازی اش دردناک بود .ما نسلی
هستیم که جنگ را دیده ایم .همه ما هنگام بازی تحت
تاثیر قرار گرفته بودیم و هنگام بازگشت به خانه اشک
میریختیم.
نظر شما درباره به تصویر کشیدن سکانس
های داعش در سریال طنز «پایتخت»
چیست؟
این سریال برای مردم ساخته می شود و در رسانه،
کار متعلق به مردم است و واقع ًا نظرات آن ها برایم
محترم است .دوست داشتن یا نداشتن برخی
سکانس ها و سوژه ها سلیقه ای
است .ما به عنوان

ساده
زمان
پیشنهادی

20

دقیقه

درست

در این صفحه بازی شطرنج که نیمه کاره رها شده
است ،یکی از بازیکنان که اتفاقا نوبتش هم رسیده
است می تواند حریفش را با دو حرکت مات کند.

نادرست

شما بگویید کدام بازیکن این موقعیت را دارد و
چطور می تواند حریفش را مات کند؟!

جهت حرکت مهره های سفید از
پایین به باال تعریف شده است.

سودوکو
هر روز

قانون:

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

برایراهنمایی«،معمایمجموعارقام»رادراینترنتوشبکههایاجتماعیجستوجوکنید.

زمان
پیشنهادی

50

دقیقه

* رقــم تــکــراری در تکه ای
نباشد.
* هرگز حدس نزنیم! بلکه
قبلازنوشتنهررقم،دلیل
منطقی مان را برای نوشتن
آن،باخودمانمرورکنیم.

بسیار سخت

30

دقیقه

متوسط

ضیغمی« -مــهــراوه شریفی نــیــا» متولد ۲۹
فــروردیــن مــاه ســال  ۱۳۶۰در تهران ،از همان
کودکی کارهای هنری خود را شروع و در سنین
بــزرگ سالی نیز به طور حرفه ای کار بازیگری
را دنبال کرد .اولین بار وی را با بازی در نقش
دختربچهای در فیلم«دزد عروسکها» دیدیم.
او کار کرد و کار کرد تا با بازی در سریالهایی
همچون «کیمیا» به یک چهره مردمی تبدیل شد.
بازی در نقش «ثریا» در سریال «معمای شاه» بر
شهرت او افزود.

گفت و گو

«آقای سانسور» صاحب صدا
می شود
ضیغمی -با پایان تدوین فیلم سینمایی «آقــای
سانسور» توسط نازنین مفخم ،این فیلم به زودی
وارد مرحله صداگذاری خواهد شد.مشاور رسانه
ای این پروژه گفت :فیلم سینمایی «آقای سانسور» به
کارگردانیعلیجبارزادهوبهتهیهکنندگیغالمرضا
گمرکیدرحالحاضردرآخرینمراحلفنیقراردارد
و به زودی آماده نمایش خواهد شد.امین اعتمادی
افـــزود :تدوین ایــن فیلم به تازگی توسط نازنین
مفخم به پایان رسیده است و صداگذاری و ساخت
موسیقی آن نیز به زودی آغاز خواهد شد .سازندگان
بــرای صــداگــذاری ایــن فیلم بــه تــازگــی بــا حسین
ابوالصدق به توافق رسیده انــد.وی با بیان این که
این فیلم قرار است پس از جام جهانی در سینماهای
سراسر کشور به نمایش عمومی درآیــد ،ادامه داد:
محمدرضا فروتن ،بهرام افــشــاری ،بهاره رهنما،
بهنوش بختیاری ،امید روحانی و محمود پاکنیت
بازیگران این فیلم سینمایی هستند.به گفته وی،
«آقای سانسور» فیلمی اجتماعی با رگههایی کمدی
است و با توجه به مضمون متفاوت آن پیش بینی
می شود یکی از فیلم های پرمخاطب امسال باشد.

شنبه تا چهارشنبه

قانون :پاسخهاراحرفبهحرفدرجهتفلشبنویسید
(نوشتن را از خودِ خانه فلشدار آغاز کنید) .در آغاز هر سوال
گفتهشدهكهپاسخشچندحرفدارد.

* ابتدا سراغ سطر و ستونی
برویم که عددش در «جدول
ویژه»آمدهباشد.
* از حل تکه هایی که فقط
2یا3خانهدارند،آغازکنیم.
* ارقــام «محتمل» را برای
هــر خــانــه شناسایی کنیم
و کمرنگ در آن یادداشت
کنیمتابهمروربعضیازگزینه
هاخطبخورندورقم«قطعی»
راکشفکنیم.

*بدانیمهرمعمافقطوفقط
یکپاسخصحیحدارد.

«جـــــدول ویــــژه»
که تنها گزینه موجود

را برای بعضی اعداد
سفید نشان می دهد

زمان
پیشنهادی

زمان
پیشنهادی

مهراوه شریفی نیا

جدول ویژه خراسان

«مجموعارقام»یکسرگرمیجذابباقوانینسادهاستکهفقطبه«منطق»و«جمع»
نیازدارد.سابقهپیدایشآنبهبیشاز60سالپیشدرآمریکابرمیگرددامااز30سال
پیشموردتوجهژاپنیهاقرارگرفتطوریکهدربیشاز100نشریهژاپنمنتشرشد
و حاال دومین سرگرمی محبوب شان(پس از سودوکو) است که در جهان هم با نام
کاکرو()Kakuroپرطرفداراست.حلکردن«مجموعارقام»یاسرگرمیهایمنطقی
شبیه آن ،سرعت پردازش ذهن را باال می برد .به همین دلیل محققان از این قبیل
سرگرمیها باعنوان«ورزشذهن»و«دارویآلزایمر»یادمیکنند.

برایحلکافیاست:
*ازرقمصفراستفادهنکنیم.
* جمع ارقــام هر تکه افقی،
برابرباعددسفیدچپوجمع
ارقامهرتکهعمودی،برابر با
عددسفیدباالییباشد.

تولد ماه

برنامه ساز تلویزیون باید انتظار داشته باشیم همان
قدر که مردم ما را تشویق می کنند انتقاد هم بکنند و
این نشان دهنده لطف شان به ماست .همین که وقت
گذاشتند و بیننده سریال بودند سپاسگزارم .حتی
اگر انتقاد بدی می شود با کمال میل می شنوم .اگر به
جنگ اشاره کردیم نگاهی کامال انسانی و اجتماعی
بود نه از نظر سیاست جنگ .نگاه مان این بود که آدم
ها چگونه تحت تاثیر جنگ قرار گرفتند.
هنگام فیلم برداری که با شما حرف می
زدم دختر تان  ۵ماهه بود .فکر کنم هم
بازی می کردید و هم باید وظیفه مادر
بودن را انجام می دادید .این موضوع برای
تان خیلی سخت بود؟
در سکانس های سفر ،خواهرم و «سوفی» دخترم همراه
ما بودند .همسرم هم به ما سر می زد .آن ها در ساعت
های بیکاری کنارم بودند 5 .ماه سوفی با من بود و هیچ
شبی از من دور نبود.
به ذهن تان خطور نکرد که سوفی را به کار
ترجیح دهید و از «پایتخت» جدا شوید؟
قطعا اولویت با فرزندم است اما شرایط خوبی برایم در
نظر گرفته شد و به تبع آن کارم آسان شد.
شنیده ام از بالن هم سقوط کردید و آسیب
دیدید.
بالن ها جلوه های ویژه بودند و بالن اصلی ماکت بود که
با جرثقیل باال می رفت و بخشی در نمک آبرود ،ساحل
و بخشی در استودیو فیلم برداری شد .هنگامی که بالن
باال رفت و قرار بود ما به پایین پرت شویم من از بالن پایین
افتادم و مهره کمرم شکست .با وجود آسیب دیدگی با
کمربند آهنی کار کردم که شرایط سختی بود .خیلی ها
می پرسند که چرا در سریال چاق بودم و دلیلش همان
کمربند آهنی بود.
ناگفته های این گفت و گو.
وقتی انتقادی به سریال می شود خوشحال می شوم
چون می دانم مردم نگاهی دلسوزانه و «پایتخت» را
دوست دارند و دیده شده است که حتی درباره اش نظر
هم می دهند.

[]1397/1/28

معمای مجموع ارقام

30

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

10

دقیقه

بسیار ساده

زمان
پیشنهادی

15

دقیقه

ساده

واژگان کمتر اما
پرهیزازپرسش
هرز(ناخواسته)
در ایــن جــدول،
مــایــهافــزایــش
بــار آموزشی آن
شـــــدهاســــت.
برخی سوالها،
ازمطالبروزنامه
خراسانروزهای
قــبــلطــراحــی
شدهاست.

7(-1حرفی)چهارشنبهدردیداریکچهارمنهایی
لیگقهرماناناروپابهمصافرئالمادریدرفت.
۵(-2حرفی)نظافت
۶(-3حــرفــی) سرمربی سابق استقالل شایعه
مذاکرهبااینتیم راتکذیبکرد.
3(-۴حرفی) آذر ماه سال گذشته بود که مهدی
تــاج رئیس فدراسیون فوتبال ایــران از احتمال
استفاده قطر از این جزیره در مسابقات جامجهانی
 2۰22خبرداد.
۵(-۵حرفی)اینپرتابگردیسکدردومینمسابقه
خود در دانشگاه  USSDچوالویستا سن دیهگو
در رقابت با قهرمانان جهان از جمله دانیل استال
سوئدی و هارتینگ آلمانی با ثبت رکورد ۶7.۰۴
قهرمانشد.
۵(-۶حرفی)منفذتهویه
۵(-7حرفی)دالوریوشجاعت
3(-8حرفی)نهتنها.......ازپیراهنتیمملیحذف
شدهبلکهقراراستشاگردانکیروشبالباسهای
سفیدسادهبهمیدانبروند.
3(-9حرفی)جایخلوتودورازدیگران
3(-1۰حرفی)بادکردگی
۴(-11حـــرفـــی) ابراهیمی و  .......بــه دلیل

پاسخ ها

وصلکردنتمامنقاط
با1۴خطمتصل

بارعایتشرایطمعما

بهاینشکلمقدوراست.

محرومیت بازی با الهالل را از دست دادهانــد اما
جالب این که آنها همراه با سایر بازیکنان به کویت
سفرنکردند.
3(-12حرفی)کاروبار ُپررونق
۴(-13حرفی)کوچکترینواحدسازندهبدن
۴(-1۴حـــرفـــی) مــدیــر پرسپولیس در جلسه
هماهنگی دیدار برگشت پرسپولیس و این تیم در
لیگ قهرمانان آسیا بابت عدم برگزاری همزمان
بازیهابهنمایندهایافسیاعتراضکرد.
۴(-1۵حرفی)تیموالیبالعمراناینشهرازجمله
تیمهایی بود که فصل گذشته لیگ برتر والیبال به
مشکالتمتعددخورد.
۶(-1۶حــرفــی) سرانجام مسئوالن فدراسیون
فوتبال با انتخاب او به عنوان مدیر تیم ملی امید،
استارتتشکیلتیمرازدند.
3(-17حرفی)سوریهقدیم
۶(-18حــرفــی) در تمرین پرسپولیس ،او که به
نیمکتنشینیعادتکرده،واکنشهایجالبیبه
کاورپوششدنشنشانداد.
۶(-19حرفی)بییاروهمدمبودن
۵(-2۰حرفی)تلقینکردنودردلافکندن
۵(-21حرفی)ازمرکبات

