ضیغمی -فیلم سینمایی «به کودکان شلیک نکنید» به کارگردانی «انسیه شاه حسینی» در آخرین
مراحل بازنویسی فیلم نامه قرار دارد.کارگردان فیلم سینمایی «به کودکان شلیک نکنید» درباره
آخرین وضعیت تولید فیلمش به خبرنگار ما گفت :بعد از بازنویسی مجدد وارد مرحله پیش
تولید می شویم«.شاه حسینی» ادامه داد :بر اساس برنامه ریزی ها فیلم برداری این

کافه سینما
در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما
و تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار
می دهیم.
 سریال تلویزیونی «خــانــواده دکتر ماهان» به
کارگردانی رامــا قویدل و تهیه کنندگی بهروز
خوش رزم در مرحله پیش تولید قرار دارد.
 هــادی حاجتمند کــارگــردان فیلم سینمایی
«اشنوگل» گفت :با هزینه شخصی فیلم را تبلیغ
کردیم و فیلم با اقبال مواجه شد.
 «علی اصغر طبسی» بازیگر سینما و تلویزیون
کــشــورمــان ،بــه دلیل عــارضــه مغزی تحت عمل
جراحی قرار گرفت.
 فیلم سینمایی «هــت تریک» ساخته رامتین
لوافی با بازی امیر جدیدی ،پریناز ایزدیار و صابر
ابر که بهمن ماه سال گذشته در لواسان کلید
خورد متقاضی حضور در سی و ششمین جشنواره
فیلم فجر شد.

بازیگران

حمید لــوالیــی ،مرجانه گلچین،
حسین محب اهری ،افسانه ناصری،
زهــره صفوی ،نعیمه نظام دوست،
سروش جمشیدی و علی هاشمی.

سریال «شــب عید» به کارگردانی سعید
آقاخانی و تهیهکنندگی کمال طباطبایی و
جواد فرحانی از مجموعههای طنز نوروزی
است که این روزها مراحل پایانی تدوین را
پشت سر میگذارد.

بازیگران

مسعود رایگان ،پانتهآ بهرام ،حمید
گــــودرزی ،مهرانه مهین تــرابــی،
شاهرخ استخری ،آرش مجیدی،
مــهــدی صــبــایــی ،لــیــنــدا کیانی،
افسانه ناصری و سمیرا حسنپور.

«پاهای بی قــرار» به کارگردانی منوچهر
هــادی و تهیهکنندگی ایــرج محمدی با
مضمون جنگ در قالب ملودرام اجتماعی
در سه فصل تولید خواهد شد و در نهایت
مخاطب با سریالی  ۶۰قسمتی که تلفیقی
از ایــن ســه فصل اســت ،مــواجــه میشود.
درحالحاضر تصویربرداری فصل ۲سریال
به پایان رسیده است.

سولماز حصاری ،ژالــه درستکار،
فرهاد بشارتی ،سیامک اشعریون،
غالمرضا اوصانلو و سپیده عنایت.

مجموعه تلویزیونی «روبهراهم کن» در ۱۳
قسمت  ۴۰دقیقهای با مشارکت معاونت
پــژوهــشــی و آمــوزشــی ســازمــان تبلیغات
اسالمی بــرای شبکه یک سیما در استان
م ــازن ــدران شهرستان ســـواد کــوه تولید
شــده اســت .هانی اکبری و حمید نوبهار
کارگردان و تهیهکننده این مجموع ه هستند
که قرار است به زودی روی آنتن برود.

فریده سپاه منصور ،آشــا محرابی،
مــحــمــودرضــا قــدیــریــان ،ســیــاوش
طهمورث ،جمشید جهانزاده ،مرضیه
صدرایی ،فریده دریامج و نیلوفر پارسا.

سریال «برنا» به کارگردانی عباس رنجبر
بعد از  ۶مــاه تــصــویــربــرداری ،ایــن روزهــا
مراحل فنیاش را پشت سر میگذارد.

حمیدرضا آذرنگ ،مرجانه گلچین،
الــیــکــا عـــبـــدالـــرزاقـــی ،علیرضا
اســتــادی ،علی مــســعــودی ،سحر
ولــدبــیــگــی ،عــلــی اوجـــی و فریبا
طالبی.

سریال «آرمــانــدو» به کارگردانی احسان
عبدیپور و تهیهکنندگی ایــرج محمدی
در مرحله ساخت تیتراژ و صداگذاری قرار
دارد .داســتــان ایــن سریال دربــاره پسری
است که تالش میکند مشکالت خواهر و
فرزندان خواهرش را برطرف کند و درگیر
موقعیتهای نفسگیری میشود.

برنا
بازیگران

شب عید

پاهای بیقرار

بازیگران

«دنـــی وب» متولد لــنــدن و بــازیــگــر  ۵۹ساله
بریتانیایی است .وی که از سال  ۱۹۷۹تاکنون
در ایــن عرصه فعالیت دارد بازیگر فیلمهایی
همچون «الک» در سال « ،۲۰۱۴والکیری» در
سال « ،۲۰۰۸بیگانه  »۳در سال « ،۱۹۹۲هنری
پنجم» در سال ۱۹۸۹و «پایانی نیست» در سال
۱۹۸۵بود.
وی در تلویزیون نیز فعالیت زیــادی دارد و در
مجموعه تلویزیونی «هیومنز» در سال ،۲۰۱۵
«پــوآرو» فصل اول« ،فیلها به یاد مـیآورنــد» در
س ــال « ،۲۰۱۳ش ــرل ــوک» مــحــصــول ،۲۰۱۲
«انسان بودن» محصول  ۲۰۱۱و «شهر هالبی»،
«شیادها»« ،مارپل آگاتا کریستی» و «دکتر هو»
بازی کرده است .مجموعه تلویزیونی «پــوآرو» در
ســال ۱۹۸۹از قدیمیترین تجربههای وی در
این زمینه است .او جایزه بهترین بازیگر مرد را از
جوایز «وست اند» در کارنامه دارد.

ضیغمی -طبق آمار ارائه شده بیش از  ۵۰سریال در
گونه ها و قالبهای متفاوت در حال ساخت و آماده
بــرای پخش از شبکه هــای مختلف سیماست .در
مطلب پیش روی تان برخی مجموعه های در دست
ساخت یا آماده پخش از قاب شیشه ای را معرفی می
کنیم که می تواند با توجه به بازی برخی بازیگران
کاربلد ،نام آشنا و در اصطالح ستاره های بازیگری،
تماشای آن ها جذاب باشد.

روبهراهم کن

نمای نزدیک

آرماندو

رنج پنهان
قطب الدین صادقی ،اتابک نادری،
سمیرا حسینی و کاوه خداشناس.

نقش های تکرارنشدنی
خیراندیش
ضیغمی« -گــوهــر خیر انــدیــش» همسر مرحوم
«جمشید اسماعیل خانی» اول شهریور ماه سال
 ۱۳۳۳در شیراز متولد شد .او فعالیت هنری خود را
با گروه های تئاتر استان فارس در سال  ۱۳۴۹آغاز
کرد و در همان سال در اداره فرهنگ و هنر مشغول
به کار شد .فعالیت سینمایی وی با فیلم «روزهای
انتظار» به کارگردانی «اصغر هاشمی» در سال
 ۱۳۶۵شــروع شــد .یکی از نکات بــارز بازیگری
خیراندیش این است که همیشه بازی های قابل قبول
و باورپذیری را از او دیده ایم و آرامش خاصی در بازی
او نهفته است که همین آرامش به تماشاگر نیز انتقال
پیدا می کند .عالوه بر همه این ها ما خیر اندیش را
هیچ گاه در نقش تکراری و کلیشه ای ندیده ایم و او
در بیش از سه دهه فعالیت در این حرفه به نقش های
متفاوت و تکرار نشدنی جان بخشیده است.

نمایش در خانه
رنــج پنهان سریال  ۲۰قسمتی اســت که
به تهیهکنندگی رضا جودی و کارگردانی
بیژن میرباقری برای دهه فجر آماده پخش
میشود.

از یاد رفته
بازیگران

دنی وب

آخرین ساخته سینمایی این کارگردان فیلم «زیباتر از زندگی» است که در
سال  ۹۰با بازی حامد کمیلی ،محمود پاک نیت ،مهوش صبرکن و قربان
نجفی روی پرده رفت« .پنالتی»« ،شب بخیر فرمانده» و «غروب شد بیا» دیگر
فیلم های سینمایی این کارگردان محسوب می شوند.

ستاره ها در راه تلویزیون

نمای دور

بازیگران

«به کودکان شلیک
نکنید»

فیلم در خارج از کشور انجام می شود و به احتمال فراوان اکثر بازیگران
آن خارجی خواهند بود و بعید می دانم که فیلم بازیگر ایرانی داشته باشد.
به گفته وی «به کودکان شلیک نکنید» روایتی متفاوت از حوزه سینمای
مقاومت و داستان آن سرنوشت کودکان در جنگ مانده است.گفتنی است

بازیگران

سینما و تلویزیون
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

حسین یـــاری ،هلیا امــامــی ،لیال
بلوکات ،سیما تــیــرانــداز ،مهدی
سلوکی ،رضا یزدانی و میترا حجار.

ایــن سریال تاریخی به کارگردانی بهرام
بهرامیان و تهیهکنندگی اکبر تحویلیان
در  ۵۰قسمت در حال آمــاده شدن برای
شبکه ۵است.

پرسه در حوالی من
فیلم سینمایی «پــرســه در حــوالــی مــن» ساخته
غزاله سلطانی در شبکه نمایش خانگی توزیع
شد .مهراوه شریفی نیا ،بهناز جعفری ،سوسن
مقصودلو و نسرین نکیسا بــازیــگــران ایــن فیلم
هستند« .پرسه در حوالی من» درباره زنی است
که در آستانه سی سالگی در دل تهران امروز به
دنبال رویای خود میرود.قرار است این فیلم از
۱۷تا  ۲۳آذرماه جاری در جشنواره ای در کشور
فیلیپین در بخش اینترنشنال حضور داشته باشد.

