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جای خالی مادربزرگ
بیحاشیه

تلویزیون

عبدیپور به «کتاب باز» پیوست
احسان عبدی پــور با «ویدئو کست» به برنامه
«کتاب باز» اضافه شده است.
به گــزارش صبا ،احسان عبدیپور نویسنده و
کــارگــردان امشب در ایــن بخش «ویدئو کست»
میزبان محمد بحرانی خواهد بود .عبدیپور در
گفتوگوبابحرانیازسفرغیرجغرافیایاوبهجنوب
ایــران و تسلط اش بر موسیقی و فرهنگ جنوبی
به واسطه دوستان و همسایههای جنوبیاش در
شیرازخواهدگفت.ویهمچنینبه«جنابخان»
ونقشاینشخصیتدرشناساندنفرهنگبومی
جنوب ایران به ایرانیان خواهد پرداخت« .ویدئو
کست» عنوان بخش جدیدی در برنام ه تلویزیونی
«کتابباز» است که توسط احسان عبدیپور اجرا
خواهد شد .این بخش بر اساس شعار «کتابباز»
به این برنام ه تلویزیونی اضافه شده است.

سینمای جهان

حضور سیلوستر استالونه
در «جوخه انتحار»
کــارگــردان «جوخه انتحار» اعــام کرد سیلوستر
استالونهبهگروهبازیگرانفیلمشافزودهشدهاست.
بهگزارشمهر،بهگفتهجیمزگان،سیلوستراستالونه
به گروه بازیگران این فیلم ملحق شده است .گان در
اینستاگراماینخبررااعالمکردوباانتشاریکسلفی
از خودش و این بازیگر کهنهکار نوشت که همیشه
دوستداشتهاستبادوستشهمکاریکندوامروز
(شنبه)در«جوخهانتحار»باهمکارمیکنندوبااین
که سیلوستر یک ستاره نمادین سینماست ،هنوز
بیشتر مردم نمیدانند او چقدر فوقالعاده است.
استالونههمباانتشارویدئوییاینخبرراتأییدکردو
از این همکاری به عنوان یک موهبت یاد کرد و گفت
اینکارواقع ًالذتبخشاست.

پس از مجموعه «نون .خ» که شیوع کرونا تصویربرداری
آن را نیمهتمام گذاشته بود ،سریال «زیرخاکی» دومین
مجموع ه ناتمامی است که به زودی جلوی دوربین خواهد
رفت .اکنون بعد از گذشت ما هها و ادامه بحران کرونا،
«پایتخت »6هنوز بالتکلیف است و قسمتهای باقیمانده
«فوقلیسانسهها» که به دالیل دیگری غیر از شیوع کرونا
ناتمام مانده نیز ساخته نشده است.
▪پایتخت

نرویآنتنرفتوعالوه
قسمتآخر«پایتخت 15»6فروردی 
بر آن که سرانجام شخصیتها و اتفاقات مبهم ماند ،سریال
با جمله «ادامه دارد »...به انتها رسید .سیروس مقدم درباره
علت این اتفاق توضیح داد که بحران کرونا در شمال کشور
و محدودیتها برای برگزاری تجمعات که قصه به آن نیاز
داشت،باعثشدهتصویربرداریچهارقسمتپایانیسریال
انجامنشود.بنابراینقرارشدقسمتهایپایانیسریالپس
ازبهبودشرایطوازسرگرفتنتولیداتسینماییوتلویزیونی
ساختهشودوعیدفطررویآنتنبرود.اکنونپسازگذشت
هفتماهخبریازساختقسمتهایآخرنیستوصحبتاز
فصل 7مطرحشدهاست.محسنتنابندهپاییزامسالدرگیر
فیلم «قهرمان» اصغر فرهادی هم هست و همین موضوع
امکانساخت«پایتخت»راکمترازقبلمیکند.
▪نون .خ

سریال «نــون .خ  »2اثر سعید آقاخانی قرار بود ویژه ماه
رمضان پخش شود ،اما تعداد قسمتهای آن کمتر شد و
ن در  17قسمت روی آنتن رفت .قسمت آخر
اواخر فروردی 
این سریال هم به دلیل توقف تصویربرداری پایانبندی
ناقصی داشت .وعدههایی برای ساخت ادامه سریال داده
شد و ادامه این مجموعه اواخر مهر جلوی دوربین رفت که
تصویربرداریآناینروزهاهمچنانادامهدارد.اینسریال

نوروز  1400روی آنتن خواهد رفت و بازیگران جدیدی
مانند اکبر عبدی و علی صادقی هم به آن اضافه شدهاند.
▪زیرخاکی2

رمضان امسال سریال «زیرخاکی» به کارگردانی جلیل
سامان ،از شبکه یک روی آنتن رفت تا سومین مجموعه
نیمهتمامیباشدکهدرسالجدیدبهپخشمیرسد.شیوع
کروناباعثشدامکانتصویربرداریسکانسهایباقیمانده
فصل اول و دو قسمت باقیمانده از فصل دوم وجود نداشته
باشد،بنابراین«زیرخاکی»نیزناگهانبهپایانرسید.پساز
گذشت شش ماه از وعده سامان ،این کارگردان روز گذشته
باانتشارپستیاعالمکردکهدرروزهایآیندهتصویربرداری
فصلدوماینسریالآغازخواهدشد.هنوزجزئیاتیازسریال
منتشر نشده است ،اما اگر داستان برای فصل دوم تغییر
نکردهباشد،طبقتوضیحاتقبلیاو،اینفصلششقسمتی
وفقطبرایپایانبندیکاملسریالخواهدبود.
▪فوقلیسانسهها

هرچند که نیمهتمام بــودن «فــوق لیسانسهها» ساخته
سروش صحت ،ارتباطی به کرونا ندارد ،اما این مجموعه
هم یکی از تولیدات ناتمام تلویزیون در یک سال اخیر
ن خبری درباره پایان موقتی تصویربرداری
است .اواخر آبا 
«فوقلیسانسهها» منتشر شد و رضا جودی تهیهکننده
مجموعه توضیح داد که چون قرار است سریال زودتر به
پخش برسد 30 ،قسمت آماده سریال پخش میشود و 20
قسمت باقیمانده قبل از رمضان  99پخش خواهد شد .او
اواخر آذر  98را به عنوان زمان احتمالی تصویربرداری این
قسمتها اعالم کرد ،اما سریال در این تاریخ جلوی دوربین
نرفت و پس از یک سال نیز هنوز هیچ خبری از ساخت ادامه
آن نیست.تهیه کننده در نهایت مهر امسال در گفتوگویی
توضیح داد که ادامه سریال دیگر ساخته نخواهد شد.

احمد صبریان 11 -ســال پیش در چنین روزی ،بازیگری توانمند،
دوبلوری صاحب سبک و گوینده ای پیش کسوت روی در نقاب خاک
کشید .زنده یاد نیکو خردمند بانویی متین بود که امروز جای خالی اش در
عرصهسینما،تئاتروتلویزیونبهشدتاحساسمیشود.باوجودجذابیت
بازیگری ،دوبله برای وی مقوله منحصر به فردی بود .خردمند لحنی را كه
ی كرد و صداپیشگی ماندگارش
برای چارچوب كلی اثر الزم بود ،ایجاد م 
جای بازیگرانی چون اینگرید برگمن ،کلودیا کاردیناله ،آوا گاردنر،
الیزابت تیلور ،ایوت میمییوکس ،لی رمیک و الکه زومرا ،جزو آثار جاودان
دوبله ایران است .برخالف دیگر بازیگران که در سنین جوانی وارد عرصه
بازیگری می شوند ،خردمند بازی در سینما را در  58سالگی با فیلم «پرده
آخر» آغاز کرد و در نخستین نقش آفرینی اش ،تمجید همه را برانگیخت و
سیمرغ بهترین بازیگر نقش دوم زن جشنواره فجر را از آن خود کرد .بیشتر
ش های کارنامه بازیگری خردمند ،شخصیت هایی مثبت یا خاکستری
نق 
است اما نقش متفاوت و پیچیده «ملوک» در«پرده آخر» ،یکی از نقش های
منفیدوستداشتنیاوست.شخصیتیجاهطلبوسنگدلکهتصمیممی
گیرد با به جنون رساندن همسر برادرش «فروغ الزمان» (فریماه فرجامی)
خانه پدری را حفظ کند .به خاطر ترس از آوارگی در رفتار با اطرافیانش
ذره ای احساس ترحم ندارد و نفرت عمیقش را از «فروغ الزمان» بروز می
دهد .وی با این که دیر به سینما آمد اما به سبب توانمندی هایش برای بازی
در فیلم «بازیچه» ،دومین سیمرغ اش را گرفت و برای نقش آفرینی در فیلم
«غزال» نیز نامزد دریافت آن شد .از آن جا که خردمند در نقشی که باید آن را
ایفا می کرد غوطه ور می شد ،نقش هایش در فیلم هایی چون «مسافران»،
«خانه خلوت»« ،راز گل شب بو»« ،سفر پرماجرا»« ،زینت»« ،صبحانه ای
برای دو نفر»« ،کافه ستاره» و سریال های «دزدان مادربزرگ»« ،آوای
فاخته»« ،عشق گمشده»« ،آژانس دوستی»« ،کت جادویی» و «همسایه
ها» باورپذیر بود .در احوال نیکو خردمند گفته شده که مسئله مالی برای
وی مهم نبود و گاه برای کمک به تولید فیلم ،دستمزدی دریافت نمی
کرد .خردمند خودش فیلم «پرده آخر» و سریال «آوای فاخته» را بهترین
آثار کارنامه بازیگری اش می دانست.
سیزدهمین جشن سینمای ایران در
شهریور،88تندیسشایستگیخود
را به پاس یک عمر حضور موفق و
تالش تاثیرگذار و داشتن کارنامه
ای پربار در عرصه بازیگری به این
بانوی پیش کسوت سینمای
ایران اهدا کرد .نیکو خردمند
 26آبان 88در 77سالگی
به سبب عارضه قلبی
در بیمارستان ابن
ســیــنــای تــهــران
چــشــم از جهان
فـــــروبـــــســـــت.
روحششاد.

چهره ها و خبر ها
نیکی کریمی پس از سالها به
سینمای دفاع مقدس بازگشته
و قرار است در «دسته دختران»
اثر منیر قیدی ایفای نقش کند.
«مــصــائــب شیرین  »2آخرین
فیلمیاستکهاوسال 97درآنبازیکردهاست.
هــــادی حــجــازیفــر از وج ــود
مشکالت بــرای تصویربرداری
سریال«شهیدباکری»درلوکیشن
یک بیابان در نزدیکی قم انتقاد
کردهوازامیرانارتشکهموفقبه
گفتوگوباآنهانشده،کمکخواستهاست.
پــوالد کیمیایی در فیلم جدید
پــــدرش «خــائ ـنکــشــی» بــازی
میکند و در ای ــن اث ــر بــا ســارا
بهرامی ،مهران مدیری و پانتهآ
بهرامهمبازیمیشود.او«سلفی
بادموکراسی»و«گشت»3راآمادهاکراندارد.
بهرنگ علوی فردا با «شبهای
مافیا» ساخته سعید ابوطالب
به نمایش خانگی مـیآیــد .این
مسابقه بــا حــضــور  12نــفــر از
بازیگرانمردو 12نفرازبازیگران
زنتولیدشدهوتیتراژآنراکاوهآفاقخواندهاست.
کاوه خداشناس برای بازی در
نقششهیدشهریاریدرسریال
«آن وقت صبح» جلوی دوربین
رفته اســت .ایــن مجموعه 30
قسمتی به کارگردانی حسین
تبریزی به زندگی این شهید میپردازد.
شــهــرزاد کــمــالزاده در فیلم
«اتومبیل» ساخته علی میری
رامــشــه ب ــازی ک ــرده و بــا اکبر
عبدی ،سحر قریشی ،مهدی
کــوشــکــی ،عــلــیــرام نــورایــی و
ارس ــان قاسمی همبازی شــده اســت .او در
مسابقه «شام ایرانی» هم شرکت کرده است.
علیانصاریانیکیازگزینههای
اجرایسریجدیدمسابقه«پنج
ستاره» اســت .تاکنون اشکان
خطیبیوحمیدگودرزیاجرای
مسابقهرابرعهدهداشتهاند«.پنج
ستاره»باتغییراتجدیدبهزودیپخشمیشود.

