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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

بوم و بانو

نگاهی به سریال های جدید تلویزیون

ستاره ها در راه قاب جادویی
ضیغمی -این روزها مخاطبان تلویزیون بهخصوص مجموعههای نمایشی به علت تعدد آثار ایرانی و خارجی دایره انتخاب وسیعی
دارند به طوری که اگر با یک فیلم یا یک سریال ارتباط برقرار نکنند ،شبکه دیگری را انتخاب می کنند .در عین حال بینندگان تا حد
زیادی توقع شان در دو وجه افزایش یافته؛ وجه اول این است که مخاطبان سیما دیگر هر سریال و فیلمی را به خاطر کمبود برنامه
های تلویزیونی نگاه نمیکنند و وجه دوم آن است که چون چند سالی است تلویزیون سریالها و مجموعههای منظم و شبانه را پخش
میکند ،مخاطبان خیلی خودشان را معطل و درگیر سریالهای هفتگی نمیکنند ،بنابراین باید گفت اگر بینندگان برای هر قسمت
سریال هفت روز انتظار میکشند ،آن مجموعه تا حدی کارش را درست انجام داده و برای مخاطب جذابیت ایجاد کرده است .موجی
از سریال های جدید برای روزهای باقی مانده از پاییز و زمستان  ۹۸در شبکه های مختلف سیما در راه است .برخی کارگردان ها و
تهیه کننده ها در حال تولید آثار خود برای ایام نوروز و ماه رمضان سال آینده هستند .نکته قابل توجه ،حضور برخی ستاره های عرصه
بازیگری در سریال های جدید است .در مطلب پیش روی تان چند سریال جدید را معرفی می کنیم که احتما ً
ال دو سریال «وارش» و
«از سرنوشت» به زودی روانه آنتن خواهند شد.

از سرنوشت
از سرنوشت در  ۵۰قسمت و سه فصل تولید شد که فصل اول و ســوم آن را
سیدمحمدرضا خردمندان کارگردانی کرد و علیرضا بذرافشان کارگردانی فصل
دوم این سریال را برعهده داشت.این سریال داستان دو کودک را که در پرورشگاه
زندگی می کنند به تصویر می کشد و قصه را تا دوران نوجوانی و جوانی آن ها و
فراز و نشیب های زندگی شان ادامه می دهد.مجید واشقانی ،دارا حیایی ،کیسان
دیباج ،فریبا نادری ،لیال بلوکات ،حسین پاکدل ،حبیب دهقان نسب،
مائده طهماسبی ،کامران تفتی و راستین عزیزپور بازیگران سریال
«از سرنوشت» هستند.

میز مصاحبه

فعالیت اخیر «فرخ هاشمیان»
ضیغمی« -فرخ هاشمیان» بازیگر فیلم سینمایی «بچه های آسمان» در گفت و گو با
خبرنگار ما درباره فعالیت اخیر خود صحبت کرد .وی اظهار کرد :در سریال «نفوذ» مدیر
صحنه هستم ،این اثر به کارگردانی شهریار بحرانی و جواد شمقدری در دست تولید
است.وی گفت :این کار به دو گروه فیلم برداری تقسیم شده است و من با گروه شهریار
بحرانی همکاری می کنم.وی ادامه داد :هنگامی که دوباره بعد از چند دهه
به عالم بازیگری برگشتم یک دوره خصوصی پیش دوستانم گذراندم تا
همه چیز برایم یادآوری شود.هاشمیان افزود :تجربه همکاری پشت
صحنه و جلوی دوربین را دارم و خیلی وقت است که ترجیح می دهم
پشت دوربین کار کنم اما اکنون اتفاق هایی برایم رخ داده که دوباره
به بازی جلوی دوربین عالقه مند شده ام.وی درباره قرارداد جدیدش
گفت :برای بازی در فیلم جدید رضا درمیشیان قرارداد بسته ام و
در فینال کار قرار است بازی کنم ،وقتی پیشنهاد بازی در اثر
درمیشیان داده شد با سر پذیرفتم.

سینما و تلویزیون

۵

وارش

سریال «وارش» با نام قبلی «بهترین سالهای زندگی ما» به کارگردانی احمد کاوری به زودی
روانه آنتن شبکه سوم سیما می شود .این سریال به نویسندگی جابر قاسمعلی ،یک درام
پرفراز و نشیب تاریخی و عاشقانه است و اقتباسی از رمان مطرح «مهاجران» هاوارد فاست
محسوب میشود«.وارش» در  ۳۰قسمت برای پخش از شبکه سوم سیما تولید میشود.
ی کند و قصهای پرفراز و نشیب را به تصویر میکشد
داستان این مجموعه دهه  ۳۰را روایت م 
که در ادامه به دهه حاضر میرسد .علیرضا کمالی ،بهنام تشکر ،علیرضا جاللی تبار ،هدایت
هاشمی ،برزو ارجمند ،امیررضا دالوری ،داریوش کاردان ،شهرام قائدی ،رحیم نوروزی،
رامین راستاد ،مهدی امینی خواه ،سهیال رضوی ،حدیثه تهرانی ،نیلوفر شهیدی ،الهام
طهموری ،علی سلیمانی ،فرخ نعمتی ،کوروش سلیمانی ،نسرین بابایی و افشین سنگ
چاپ در این سریال بازی کرده اند.در خالصه داستان این سریال آمده است :یارمحمد برای
فرار از گرسنگی و خشکسالی به شمال کشور می رود تا شغل
ماهیگیری را پیشه کند .او که نمی داند ماهیگیری آن منطقه
در سلطه فــردی به نام تــراب است به
دریا می زند و مقابل او می ایستد.
وارش بیوه جواد که سالها تراب
در خیال ازدواج بــا اوســـت ،با
دیدن دالوری یارمحمد دل به او
میبندد.

راهنمای اکران

تازه های سینما

سینماهای عمیق و گلشن

زمانی یک زن

فیلم سینمایی «زمانی یک زن» به کارگردانی جلیل
اکبری صحت ،نویسندگی محمد رحمانیان و تهیه
کنندگی آزیتا موگویی آمــاده نمایش شد .این فیلم
سینمایی در کشورهای کنیا و ایــران فیلم
برداری شده است و غزل شاکری و پژمان
هادوی همراه چند بازیگر خارجی در آن
ایفای نقش کرده اند .فیلم «زمانی یک
زن» روایتگر چند جست و جوست؛ جست
و جوهایی که آدم های قصه را به
شناخت دیگری از خود و جهان
پیرامون می رســانــد .نمایش
عمومی این فیلم توسط گروه
هنر و تجربه خواهد بود.

چشم و گوش بسته
کارگردان

فرزاد موتمن

بازیگران

امین حیایی ،بهرام افشاری ،آناهیتا
درگاهی ،مسعود کرامتی ،لیندا
کیانی ،پوریا پورسرخ ،مانی حقیقی
و محمدرضا صولتی.

خالصه
قصه

مردی توسط یک زن تبهکار ُکشته
می شود و دو غریبه به جرم قتل
بازداشت می شوند .یکی صحنه
قتل را ندیده چون نابیناست ،آن
یکی هم فقط صحنه را دیده چون
ناشنواست! آن ها یک صبح تا
غروب فرصت دارند از این مهلکه
جان سالم به در ببرند.

در سریال «بوم و بانو» بازیگرانی همچون مسعود رایگان ،فریبا متخصص ،ساغر
قناعت ،بهنام تشکر و مهدی احمدی بازی می کنند .این سریال به کارگردانی سعید
سلطانی ،به قلم شعله شریعتی و اعظم بهروز به رشته
تحریر در آمده است و تهیه کنندگی آن را آرمان زرین
کوب بر عهده دارد .سریال بوم و بانو عاشقانه ای در
هزار توی تاریخ است و در  35قسمت برای پخش از
آنتن شبکه دوم سیما تولید می شود .داستان سریال
بوم و بانو روایتگر دوره پهلوی اول و دومین
همکاری سعید سلطانی و آرمان زرین کوب
در جایگاه کارگردان و تهیه کننده پس
از سریال ستایش است.

شاه رگ
سریال «شاه رگ» در دهه  ۶۰می گذرد که نیما رئیسی ،عباس غزالی ،مهدی سلوکی،
سیروس گرجستانی ،آزاده زارعی ،امید روحانی ،شادی کرم رودی ،افسانه کمالی،
عــطــا عــمــرانــی و مژگان اخالقی بازیگران آن هستند .تصویربرداری این سریال
به کارگردانی سید جالل اشکذری و تهیه کنندگی
محمدرضا شفیعی همچنان
ادامه دارد« .شاه رگ» حال
و هــوای دهه  ۶۰را روایت
می کند و به قلم کریم لک
زاده به نگارش درآمده است
و در  ۳۰قسمت برای پخش
از شبکه دوم سیما
تولید میشود.

کافه سینما
در ایــن شــمــاره ،اخــبــار و نقل قــول هــای مهم سینما و
تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار می دهیم.
* علی نصیریان بازیگر نقش اصلی فیلم سینمایی «هفت»
به کارگردانی فرشاد گلسفیدی شد.
* تــصــویــربــرداری فیلم سینمایی «قــاتــل و وحــشــی» به
کارگردانی حمید نعمتا ...که شهریور امسال کلید
خورده بود ،به دلیل مشکالت مالی متوقف شده است.
*فرهاد اصالنی که پیش از این با ایفای نقش ابن زیاد
در «مختارنامه» ،سرگرد اســد در «شاهگوش» و بازی
در سریال «امــام علی(ع)» با داوود میرباقری همکاری
کرده بود ،در سریال «سلمان فارسی» نقشآفرینی خواهد
کرد.
* شورای پروانه نمایش آثار غیرسینمایی ،برای «پیرمردها
نمی میرند» به تهیه کنندگی ،کارگردانی و نویسندگی
سلمان عباسی پروانه نمایش صادر کرد.

