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سینما و تلویزیون

«مجید یاسر» با سه
فیلم می آید

شنبه  ۲تیر  ۹ 1397شوال  143۹شماره 27۴۱

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ضیغمی« -مجید یاسر» سه فیلم سینمایی را آماده اکران دارد.این بازیگر و
تهیه کننده سینما و تلویزیون در گفت و گو با خبرنگار ما درباره فعالیت اخیر
بازیگری اش افزود :من مدتی درگیر اجرای تئاتر و تور بین المللی تئاتر بودم
و بعد از آن تهیه کنندگی فیلم «اسب سفید پادشاه» را انجام دادم و همین

گپ

اتفاقات باعث شد دو سال از بازیگری دور باشم اما خوشبختانه مدتی است
که روی حرفه بازیگری متمرکز شده ام .یاسر اضافه کرد :امسال سه فیلم
«دم سرخ ها»« ،فصل های رنگی» و «به وقت خماری» را در نوبت اکران دارم
و در فیلم «فصل های رنگی» نقش اول را بازی کردم که در نوع خودش تجربه

ضیغمی-کانال آیفیلم ،۲سریالهای تازهای را
جایگزین سریالهای ویژه ماه رمضان کرده است.
مشاور رسانه ای شبکه آیفیلم به خبرنگار ما گفت:
مجموعه «عبور از پاییز» ساعت  ۱۶پخش می شودو
بازپخش آن در ساعتهای  ۲۲:۰۰و  ۰۴:۰۰و
 ۱۰:۰۰خواهدبود.
مصطفی پورکیانی با بیان ایــن که «سایهبان»
بــهک ــارگ ــردان ــی جــمــشــیــد مــحــمــودی ،ســریــال
دیــگــری اســت کــه در ســاعــت  ۱۷:۰۰هــر روز
روانــــه آنــتــن مـــیشـــود ،ادامــــه داد :بــازپــخــش
آن در ســــاعــــتهــــای ۰۵:۰۰ ، ۲۳:۰۰و
۱۱:۰۰خواهدبود.به گفته وی مجموعه تلویزیونی
«در حاشیه »۲هر روز ساعت  ۱۸:۰۰پخش و در
ساعتهای  ۰۶:۰۰ ، 24:۰۰و  ۱۲:۰۰بازپخش
مـیشــود و در ساعت  ۱۹ســریــال «میکائیل» و
ساعتهای  ۰۷:۰۰ ، ۰۱:۰۰و  ۱۳:۰۰روز بعد
بازپخش میشود.مجموعه طنز «پــادری» هرشب
ساعت  ۲۰پخش می شود و سریال «پدر ساالر»
ساعت  ۲۱:۰۰روی آنتن میرود.

کافه سینما

در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما و
تلویزیون را در هفته گذشته در اختیارتان قرار می
دهیم.
*مجید قناد که برای باز شدن رگ قلب اش عمل
جراحی داشت از بیمارستان مرخص شد.
*اکــران فیلم سینمایی «شماره  ۱۷سهیال» با
بازی زهرا داوودن ــژاد ،بابک حمیدیان و مهرداد
صدیقیان به سرگروهی پردیس سینمایی کوروش
در سینماهای سراسر کشور آغاز شد.
*پخش سریال «تاریکی شب ،روشنایی روز» به
کارگردانی حجت قاسم زاده اصــل پس از جام
جهانی روی آنــتــن شبکه یــک مــی رود .فرهاد
قائمیان ،فرخ نعمتی ،مائده طهماسبی ،بهاران
بنی احمدی و سید مهرداد ضیایی بازیگران این
سریال هستند.

سکانس های اشتهاآور

ضیغمی

سال هاست که در هنر هفتم کارگردان ها با توجه به
عالیق شخصی شان در گونه های مختلف فیلم تولید
و روانــه پرده نقره ای می کنند .یکی از گونه هایی
که برخی کارگردان ها به سمت آن رفته و آثاری را
تولید کرده اند غذا و آشپزی و دارای سکانس های
اشتهاآوری است! در مطلب پیش روی تان چند فیلم
در این گونه سینمایی را معرفی می کنیم.

جولی و جولیا

ایــن فیلم دربــاره زندگی گذشته سرآشپز مشهور،
«جولیا چایلد» (مریل استریپ) و زندگی «جولی
پــاول» (ایمی آدامـــز) بــراســاس دو داســتــان واقعی
ساخته شده است.
جولی زن معمولی است که می خواهد تمام 524
دستور پخت غذا در کتاب چایلد را طی  365روز در
آشپزخانه اش اجرا کند.

مثل آب برای شکالت

دختری جوان پیش از ازدواج خواهر بزرگترش گرفتار
رابطه ای عاشقانه می شود .طبق سنت خانوادگی،
خواهر بزرگتر اول باید ازدواج کند و این سه نفر در
نهایت در کنار هم زندگی کنند .شاید به همین دلیل
این سنت مدت زیادی دوام نیاورد.

سوپ تورتیال

شب بزرگ

دو برادر در تالش برای نجات رستوران ایتالیایی نه
چندان موفق شان هستند ،آن ها می خواهند کسب
و کار شان را برای شبی بزرگ روی میز شرط بندی
ببرند.
«استنلی توچی» این فیلم را نویسندگی کرده و به
عنوان بازیگر نیز در آن حضور دارد « .شب بزرگ»
فیلمی با نقاط قوت خاص خودش است.

اغذیه فروشی

این کمدی سیاه فرانسوی داستان قصابی را روایت
می کند که از مشتریان عجیب و غریبش با نوعی
گوشت خــاص پذیرایی می کند .فهمیدن ایــن که
مشتریان گمشده در این فیلم با چه سرنوشتی رو به
رو شدند ،سخت نیست.

مارتین (هکتور الیزوندو) با وجود از کار افتادن حس
چشایی و بویایی اش ،یک آشپز بااستعداد و تنها
هدفش در زندگی پخت و پز برای سه دختر دوست
داشتنی اش اســت .ایــن سه دختر با وجــود عالقه
زیادی که به پدرشان دارند اما هرکدام مخفیانه به
دنبال نیمه گمشده شان می روند.

جیمز یتیم یک هلوی بزرگ را که خانه حشرات مهربان و
سخنگواست،برایزندگیانتخابمیکند.اومیخواهد
از چنگال نگهبانان خود خالص شود و برای ماجراجویی
بــه ســوی نــیــویــورک فـــرار مـیکــنــد .فیلم ،اقتباسی
سرگرم کننده از داستان کالسیک رولــد دال است.

میستیکپیتزا

دینر راش

این فیلم به کارگردانی باب جیرالدی درباره یک
رستوران ایتالیایی محبوب است.

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

ساده
زمان
پیشنهادی
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دقیقه

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.

قانون:

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

برایراهنمایی«،معمایمجموعارقام»رادراینترنتوشبکههایاجتماعیجستوجوکنید.

زمان
پیشنهادی
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دقیقه

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

شنبه تا چهارشنبه

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

بسیار سخت
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* ابتدا سراغ سطر و ستونی
برویم که عددش در «جدول
ویژه»آمدهباشد.
* از حل تکه هایی که فقط
2یا3خانهدارند،آغازکنیم.
* ارقــام «محتمل» را برای
هرخانهشناساییوکمرنگ
در آن یادداشت کنیم تا به
مرور بعضی از گزینه ها خط
بخورند و رقــم «قطعی» را
کشفکنیم.

«جـــــدول ویــــژه»

*بدانیمهرمعمافقطوفقط
یکپاسخصحیحدارد.

که تنها گزینه موجود
را برای بعضی اعداد

سفید نشان می دهد

زمان
پیشنهادی

زمان
پیشنهادی

متوسط

مهریه

فــیــلــم «مــهــریــه» بــه ک ــارگ ــردان ــی امیرحسین
ماکویی بعد از پایان مرحله مونتاژ وارد شبکه
نمایش خانگی می شود .رضا داوودنــژاد ،حدیث
فــوالدونــد ،س ــارا منجزی پ ــور ،مــهــران رجبی،
ناصر ســهــرابــی ،رامــبــد شــکــرابــی ،لیال آزادی،
طناز طاهرخانی ،اسماعیل ویژه و اصغر رضایی
بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش
پرداخته اند« .مهریه» داستان زندگی سیاوش و
رعنا را به تصویر می کشد که با ورود یک زن و مرد
به نام های ماندانا و رامین زندگی شان به چالش
کشیده می شود و در نهایت پایان غیرمنتظره ای
را برای شان رقم می زند.

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.

درست

تازه های شبکه خانگی

فیلم کمی دخترانه است و «آنابت گیش»« ،جولیا
رابرتز» و «لیلی تیلور» در این فیلم بازی می کنند.
مت دیمون جوان با این فیلم برای اولین بار روی پرده
سینما دیده شد.

[]1397/4/2

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

هر روز

آشپز ،سارق ،همسرش و عاشقش

با وجود فیلمی با این عنوان و حس کلی تئاترگونه آن
شاید فکر کنید «آشپز ،سارق ،همسرش و عاشقش»
فیلمی مستقل و ورای معانی معمول سینمایی
باشد.
با این حال «پیتر گریناوی» فضا را مناسب دید تا
به انــدازه کافی خشونت را در فیلم کالسیک خود
بگنجاند.

شنبه ها و سه شنبه ها

قانون

سخت

سودوکو

راتاتویی

جیمز و هلوی غول پیکر

معمای شطرنج
زمان
پیشنهادی

عباس کیارستمی متولد اول تیر  ۱۳۱۹در
تهران ،کــارگــردان ،فیلم نامهنویس ،تدوینگر،
عــکــاس ،تهیهکننده ،گــرافــیــســت ،کــارگــردان
هنری بینالمللی ،شاعر و نقاش ایرانی بود .او
فیلمسازی تأثیرگذار در سینمای جهان بهشمار
میآید و آثار وی با استقبال فراوان ناقدان ،داوران
و کارگردانان جشنوارهها و بنیادهای فرهنگی و
هنری جهان روبهرو شد ه است .کیارستمی بیش
از  ۴۰فیلم سینمایی ،کوتاه و مستند ساخت .از
مهمترین کارهایش میتوان به سهگانه کوکر،
کلوزآپ ،طعم گیالس و باد ما را خواهد برد اشاره
کرد .او در دوره پایانی کارش به فیلمسازی در
بیرون از ایــران رو آورد که حاصلش فیلمهایی
مانند کپی برابر اصل بود .کیارستمی در سال
 ۱۹۹۷در پنجاهمین دوره جشنواره فیلم کن
برای فیلم طعم گیالس جایزه گرفت .او در اواخر
زندگی اش کتابهایی از ادبیات کالسیک ایران
را به چاپ رساند و در ۱۴تیر  ۱۳۹۵بر اثر بیماری
درگذشت.

شهرت یک رستوران پرطرفدار پس از مرگ سرآشپز
محبوب آن ،به خطر می افتد.
پسری به نام «آلفردو لینگوینی» با موشی که در پخت
غذاهای فرانسوی به استادی رسیده ،نجات دهندگان
فرضی این رستوران خواهند بود.

معمای مجموع ارقام

شنبه ها و سه شنبه ها

عباس کیارستمی

ضیافتبابت

این فیلم روایت زندگی دو خواهر است که برای زنده
نگه داشتن یاد پدر از دنیا رفته شان به اهالی دهکده
خدمت می کنند .بابت در قرن نوزدهم به دنبال پناهگاه
آمده است و در ازای دریافت مکانی برای زندگی برای
خواهران کار و پس از برنده شدن در التاری فرانسوی،
ضیافتی را برای اهالی دهکده برپا می کند .با این وجود
خواهران مخفیانه نگران این هستند که غذای او گناهان
زندگی گذشته اش را در خود داشته باشد و رژیم ساده
ماهی آب پز و نان آن ها را دستخوش تغییر کند.

جدول ،سرگرمی ،ورزش ذهن

دقیقه

یاد درگذشتگان

فیلم هایی با چاشنی آشپزی

سریال های جدید آی فیلم ۲
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متفاوتی برای من بود.وی تصریح کرد :با وجود این که عاشق بازیگری هستم
اما هیچ وقت دغدغه معروف شدن و چهره شدن را نداشته ام .همیشه سعی
می کنم با توانمندی ام رو به جلو حرکت کنم و به هیچ وجه دوست ندارم با
چهره شدن چیزی را به دست آورم.
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بسیار ساده

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

9(-1حــرفــی) آنتی اکسیدان های موجود در
 ........برای تحریک احیای سلولی قسمت های
تبخال زده فوقالعاده است.
۶(-2حرفی) بیماری غیر روحی
۵(-3حرفی) مصرف این گیاه حاوی ترکیبات
شناخته شده برای کمک به تثبیت سطوح اسید
اوریک است و ایجاد سنگ کلیه را سخت می کند.
4(-4حرفی) بهترین شرایط برای رشد و تکثیر
تخم آفت های غــات ،وجود  .........و رطوبت
است.
۶(-۵حرفی) شهید چمران در کنار زبان فارسی
به زبان های عربی ،ترکی ،فرانسوی ،انگلیسی و
 ........مسلط بود.
۵(-۶حرفی) تخمین زدن
2(-7حرفی) دیواری جلوی رودخانه
۵(-۸حرفی) حواس
3(-9حرفی) بهترین راهبرای پیشگیری از حشره
زدن برنج و حبوبات و تکثیر تخم آفت ،نگهداری
آن ها در مناسب ترین  ........است.
4(-1۰حرفی) تبخال نوعی بیماری ویروسی
اســت کــه بــه صــورت تــاول هــای کوچک یــا زخم

پاسخ ها
مردپولداربهنگهبان
شیفتشبگفت:شبی
کهمنمیخواستمبه
مسافرتبرومتودرحال
نگهبانیخوابیدهایو
حتیخوابهمدیدهای!
کسیکهدروقتنگهبانی
بخوابد،بهدردمحافظت
ازخانهمننمیخورد.

زمان
پیشنهادی
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التهابی به رنگ  ......روی لب ها ظاهر می شود.
4(-11حرفی) سخن چین
4(-12حرفی) خوراکی ها را با مصلح های آن ها
مصرف کنید .مثا پنیر تازه را با  ،......آویشن یا
نعناع خشک بخورید.
4(-13حرفی) آشوب و تنازع
3(-14حرفی) نماز به موقع
3(-1۵حرفی) لقب امام دهم(علیه السام)
4(-1۶حــرفــی) شهید چمران پس از پیروزی
انقاب ،به ایــران بازگشت و در دولــت بازرگان
مدتی مسئولیت وزارت  ......را برعهده داشت.
۵(-17حرفی) کرفس حاوی آنتی اکسیدان ها
و ترکیبات شناخته شــده بــرای افــزایــش تولید
 ......است.
3(-1۸حرفی) کام و قول
۶(-19حرفی) مردمان
4(-2۰حرفی) مرتبه
۵(-21حرفی) شهید چمران از  1۵سالگی در
جلسات تفسیر قرآن آیت ا ...طالقانی و در دروس
فلسفه و منطق شهید  ........شرکت می کرد.
۵(-22حرفی) حادثه

رمزواژهیابی:
هیرو گفت
گل زدن به ایران
ساده نیست!

