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خواندنی ها از  3سریال نوروزی

سفره سیما برای تعطیالت
پایتخت 6

ما که هستیم

در فیلم سینمایی «ما که هستیم» افشین نخعی ،محمدرضا برزگر ،مهدیخان
احمدی ،رایا نصیری ،نینا برزگر ،الهه پوررستمی ،معصومه دشتی ،شیما ا...
بیگی ،آزاد پارسایی نــژاد و مهدی ضیغمی مقدم بــازی می کنند .این فیلم به
کارگردانی و تهیه کنندگی ابوالحسن کیوان با شیوع ویروس کرونا در شرایطی
سخت فیلم برداری می شود .فیلم درباره بهرام است که فرصت زندگی با دختر
مورد عالقهاش را به دلیل مهاجرت از دست میدهد و پس از آن پی میبرد پدر و
مادرش آنهایی نیستند که او را بزرگ کردهاند .زندگی او از این به بعد دستخوش
چالشی عمیق میشود و عشق و هویتش را از دست رفته میبیند .این مسائل درون
او را به هم میریزد و منجر به پرسشهایی میشود که آزارش میدهد .بهرام یک
شخصیت پرسشگر دارد .او می خواهد بداند و پاسخی درخور و نه سطحی برای آن
چه که از او دزدیده شده است ،بیابد.

مریم ضیغمی -هیجان انگیزترین رقابت تلویزیونی در نوروز در بخش سریالها رقم میخورد .این سریالها هستند که در طول تعطیالت هر شب با
قصهای جذاب مردم را همراهی میکنند .وقتی صحبت از نوروز و سال نو می شود ،مردم هر سال منتظر هستند تا سریال های نوروزی جدید حال و
هوای عید را برای شان زنده کند .نوروز فرصت مغتنمی است تا سریالهایی که دستپخت کارگردان های مطرح و کاربلد سیما هستند ،دیده شوند.
سریالسازان چند ماهی می شود که با تیم حرفه ای خود با وجود شیوع کرونا و شرایط آب و هوایی کارشان را ادامه داده و آثار خود را برای پخش
از شبکه های مختلف تولید کردهاند یا در حال تولید آن ها هستند .فهرست عوامل ساخت آثار نوروزی تلویزیون نشان میدهد که تهیه کنندگان
سریالها از بازیگران نام آشنا و مطرحی همچون مهدی هاشمی ،نسرین مقانلو ،محسن تنابنده ،ریما رامینفر ،احمد مهرانفر ،مهران احمدی ،سعید
آقاخانی و هومن حاجی عبداللهی بهره برده اند .شیوع کرونا و حضور مردم در خانه سبب می شود به تعداد بینندگان تلویزیونی اضافه شود و سریال
های نوروزی بیشتر دیده شوند.در این مطلب سراغ  3سریال نوروزی رفتیم تا جزئیاتی از چگونگی تولید و زمان پخش آن ها را در اختیارتان قرار دهیم.

کامیون

کارگردان :سیروس مقدم
این مجموعه امسال نیز همانند چند سال گذشته مهمان ویژه مردم ایــران در تعطیالت است .سیروس مقدم،
کارگردان توانایی که انگار رگ خواب مخاطب در دستش است از سال  1390در کنار تیم بازیگری خود و با تهیه
کنندگی همسرش «الهام غفوری» با سریال پایتخت مهمان خانههای مردم است .به طور حتم او با توجه به بازیگران
خوبی که دارد در دل مردم جا باز کرده و سازمان صدا و سیما با توجه به مطالبه مردم تولید سری ششم این سریال
شبکه اول سیما را در دستور کار خود قرار داده است.اولین فصل مجموعه پایتخت که به پایتخت یک معروف
است ،نوروز سال  90از شبکه یک سیما پخش شد و آن زمان کسی تصور نمیکرد این مجموعه این
قدر مورد استقبال قرار گیرد که ساخت آن به مدت شش فصل ادامه پیدا کند .برای موفق بودن این
سریال دالیل مختلفی را میتوان نام برد .پخش بدون شتاب زدگی ،خلق کاراکترهای شناسنامهدار
و شخصیتپردازی آن ها ،نمایش خوب تضادها و تفاوت ها ،اضافه کردن شخصیتهای جدید به
هر فصل با توجه به شرایط داستان ،خلق کمدی موقعیت با استفاده از طنز درست کالمی ،تعریف
قصه واقعی مردم همراه با جزئیات آن و بهرهگیری درست از ظرفیتهای بومی از جمله دالیل
موفقیت پایتخت است.
نقش آفرینان :محسن تنابنده ،ریما رامینفر ،احمد مهرانفر ،مهران احمدی ،هومن حاجی
عبداللهی ،بهرام افشاری ،نسرین نصرتی ،سارا و نیکا فرقانی ،عطیه جاوید ،سلمان خطی،
ابوالفضل رجبی و غالمعلی رضایی.
درباره قصه :پایتخت امسال نیز مهمان تعطیالت نوروزی ایرانیان است .ارسطو بوتیک خود را
جمع کرده و در یک شرکت نفت مشغول به کار شده است .او به دعوت شرکت نفت کشور ونزوئال
به کاراکاس می رود .نقی و خانواده اش ،رحمت ،رحمان و رحیم هم ارسطو را در این سفر همراهی
می کنند .در این سفر رحمت با کارتل مواد مخدر نیکاراگوئه ای درگیر می شود و شباهت
رحمان و رحیم به کارلوس والدراما که به تقلید از بهتاش تغییر چهره داده اند باعث به
وجود آمدن مشکالت بیشتری می شود.
زمانپخش:اینسریالنوروز99درساعت۲۲:۱۵ازشبکهیکپخشمیشود.

تازه های سینما

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

کارگردان :سید مسعود اطیابی
سریال «کامیون» قرار است در  30قسمت مخاطب را از نوروز تا ماه رمضان  1399همراه
خود کند .تهیهکنندگی قصههای «کامیون» برعهده ابراهیم آرزو و شهرام دانشپور است.
نقش آفرینان :مهدی هاشمی ،نسرین مقانلو ،جهانبخش سلطانی ،بیتا سحرخیز ،علی عامل
هاشمی ،سپند امیرسلیمانی ،بهنام شرفی ،آرزو نبوت ،سیاوش مفیدی و گیتی قاسمی.
درباره قصه :این مجموعه درباره یک پیش کسوت فوتبال است که مدتی روی کامیون
باربری کار میکند و پس از آشنایی با سه دانشجو که صاحبخانه به دلیل مشکالتی
اثاثشان را به خیابان ریخته است ،درگیر ماجراهایی میشود.
حضور «مهدی هاشمی» می تواند برگ برنده این سریال
باشد و به طــور حتم با «نسرین مقانلو» که این
روزها با سریال «دل» در شبکه نمایش خانگی
حضور دارد لحظات شــادی را خلق خواهند
کـــرد«.کـــامـــیـــون» را
شهاب عباسی بر
اســـاس طرحی
از شـــــهـــــروز
شکورزاده نوشته
است.
زمـــــان پـــخـــش :شبکه
 2ایـــن ســریــال را در ساعت
 ۲۱:۳۰روی آنتن میبرد.

چهره ماه

سوسن پرور

سوسن پرور متولد سال  ،۱۳۵۴دارای مدرک لیسانس
رشته ادبیات نمایشی و فوق لیسانس کارگردانی تئاتر
از دانشگاه آزاد است .او با بازی خوبش در سریال
«بزنگاه» به شهرت خاصی رسید .این بازیگر آثار
طنز فیلم های «زنــدان زنــان»« ،ردکارپت» و
«پشت در خبری نیست» را در کارنامه هنری
خود دارد .خوب ،بد ،زشت ،روزگار قریب،
دزد و پلیس ،شهرک جیم و خنده بازار از
آثار تلویزیونی این بازیگر اراکی محسوب
می شود.

دوپینگ

کارگردان :رضا مقصودی
شبکه سه سیما با تولید سریالهای متفاوت و خاص همیشه مخاطبان خود را غافلگیر میکند.
باید دید در تعطیالت نوروز در نخستین دستپخت مقصودی برای تلویزیون در  ۳۰قسمت ،او
چگونه مهمان محفل گرم خانه ها خواهد شد.
نقش آفرینان :هادی حجازیفر ،شبنم مقدمی ،الناز حبیبی ،محمد بحرانی و نیما شعباننژاد.
درباره قصه« :دوپینگ» داستانی درباره یک نیروی ماورایی است که زمینه ساز اتفاقات و
رخدادهای فراوان و مانند خیلی از الگوهای کالسیک به جدال خیر و شر منجر می شود و با
لبخند قهرمان به تماشاگر به پایان می رسد.
«دوپینگ» هرچند توسط رضا مقصودی کارگردانی شده اما به دلیل این که این پروژه برای
رسیدن به آنتن نوروزی شبکه سه سیما دیرتر از برنامهریزی اش کلید خورده است ،سیدامیر
پروینحسینی ،تهیهکننده سریال از برزو نیکنژاد برای تصویربرداری برخی
بخشهای آن کمک گرفته تا با حضور غیررسمی
اش به عنوان کارگردان ،این مجموعه به پخش
قطعی نوروزی برسد.
«دوپینگ» داستان متفاوتی در فضایی فانتزی و
تخیلی دارد .محمد بحرانی که همه پیش از بازی
او را به عنوان صداپیشه عروسک جناب خان
می شناختند ،در این سریال هنرنمایی می
کند.
زم ــان پــخــش :ایــن ســریــال در
ساعت  ۲۰:۴۵از شبکه سه
سیما روی آنتن می رود.

قاب شیشه ای

سریالهای نوروزی آیفیلم

ضیغمی -شبکه آیفیلم در نوروز  ۹۹سریالهایی همچون «زمانه»« ،عطسه»« ،پدرساالر»« ،جایزه بزرگ»،
«فاصلهها» و «شش قهرمان و نصفی» را پخش میکند.قرار است هر روز دو قسمت از سریال زمانه از ساعت
 ۱۶تا  ۱۷:۳۰روی آنتن برود و پس از آن ،مجموعه طنز «عطسه» بهکارگردانی مهران مدیری پخش شود.
این دو سریال از  ۲۶اسفند روی آنتن خواهند رفت.
سریال «شش قهرمان و نصفی» ساخته حسین قناعت از اول فروردین هر روز ساعت  ۱۹روی آنتن خواهد
رفت.سریال خاطرهانگیز و ماندگار «پدرساالر» نیز از  ۲۴اسفند هر شب ساعت  ۲۰راهی آنتن خواهد
شد.زمان پخش سریال «جایزه بزرگ» مهران مدیری ساعت  ۲۱است که پخش آن از  ۲۸اسفند آغاز
خواهد شد.همچنین سریال «فاصلهها» بهکارگردانی حسین سهیلیزاده ،قرار است هر شب ساعت ۲۲
راهی آنتن شود .آیفیلم هر شب دو قسمت از این سریال را نمایش خواهد داد .آیفیلم فارسی بازپخش
این سریالها را در دو نوبت به فاصله  8ساعت روی آنتن خواهد برد.

کافه سینما
* پــخــش فــصــل جــدیــد مجموعه انیمیشن
«شکرستان» ویژه نوروز از  ۲۴اسفند از شبکه
نسیم آغاز میشود.
* رامبد جــوان ،پیمان قاسمخانی ،سروش
صحت و حامد محمدی فیلم سینمایی «چپ،
راست» را می سازند.
* علی ضیا اعالم کرد که روند انتخاب چهره
مردمی سال  ۹۸برای حفظ سالمت مردم به
اوایل سال آینده موکول شده اما ویژ ه برنامه
تحویل سال «فرمول یک» از  ۲۴اسفند روی
آنتن می رود.

