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تلویزیون

«لیسانسه ها»ی سروش صحت به فصل سوم
رسید
ایسنا  -مدیر گروه فیلم و سریال شــبکه سه سیما از ساخت
مرحلهسومسریال«لیسانسهها»خبرداد.مهدیروشنروان
درباره جزئیات مرحله جدید ســریال «لیسانسهها» توضیح
داد« :بــه تازگــی قــرارداد نــگارش مرحلــه ســوم ســریال
«لیسانسهها» با سروش صحت بسته شده است و این سریال
برایسال 97در 30قسمتکلیدخواهدخورد».مرحلهسوم
کهقراراستبعدازپایانساختمرحلهدوم،بهمرحلهنگارش
برسد ،در ســال 97تصویربرداری خواهد شــد .روشنروان
دربارهزمان پخش مرحله دوم این مجموعــه نیز گفت« :این
مجموعه بناســت پساز ایام محرم و صفر و پــساز مجموعه
«عتیق» که ویژه ایام محرم تدارک دیده شــده اســت ،پخش
خودراازشبکهسهآغازکندوپسازپایانساختمرحلهدوم،
نگارشفصلجدیدآغازخواهدشد».

«نفس شیرین» سریال محرمی سیما شد
باشگاه خبرنگاران جوان  -مینیسریال «نفس شیرین» به
کارگردانی ســیامک خواجه وند که قرار بود در محرم سال
گذشــته از تلویزیون پخش شــود و برای پخش آماده نشد،
محرم امسال پخش خواهد شد« .نفس شیرین» به موضوع
اهدای عضو می پردازد و برای آشــنایی بیشتر مخاطبان با
این موضوع تولید میشود .این مجموعه که در ابتدا قرار بود
به صورت تلهفیلم ساخته شود ،با همکاری وزارت بهداشت
به مینی ســریال تبدیل شــد .در این مجموعه  13قسمتی
علیرضا جاللیتبار ،نیما شاهرخشاهی ،فخرالدین صدیق
شریف،کیمیابابائیان،سارامنجزی،شهینتسلیمی،زهره
حمیدی و مریم معصومی بازی میکنند.

...

سینمای ایران

سرنوشت بازیگران سریال «خانه ما» پساز 17سـال،
بهبهانهبازپخــشاینمجمـوعهازشبـکهآیفیلم

بعداز«خانهما
کجا رفتید؟
مسعـودکرامـتی
کارگردان

فرهاد،پدرخانواده

مخاطبان سینما بیشــتر او را به عنوان یک بازیگر
میشناســند تا کارگردان؛ مهمترین اثری هم که
کارگردانی کرده همین «خانه ما» است .کرامتی
کهبیشازهرچیزدغدغهتولیدبرایکودکاندارد،
بالفاصلهبعداز«خانهما»دوفیلمسینماییدرژانر
کودک ساخت .او در فیلمهای «الک قرمز» و «ضد
گلوله» نیز به عنوان بازیگر جلوی دوربین رفته که
این دومی خیلی دیده شد .این بازیگر و کارگردان
 61ســاله ،هماکنون مشــغول بــازی در مجموعه
تلویزیونی«محکومین»است.

«خانــه مــا» ده ســال بعــد از ســریال خاطرهانگیز
«آرایشگاهزیبا»پخششد.آنزمانرضابابکهنوز
با نقش «اسد» در «آرایشگاه زیبا» شناخته میشد.
بابکدرسریال«خانهما»نقشپدریمعمولیرابه
نام«فرهاد»بازیمیکرد،مردیکهاستاددانشگاه
اســت و مثل همه پدرها مهربان اســت ولی گاهی
هم عصبانی میشود .فرهاد شیوه تربیتی جالبی
داشــت .بچههایش را نصیحت نمیکرد و دوست
داشت با رفتارش به آنها راهورسم درست زندگی
را آموزش دهد .بابک 71ســاله ،چند سالی است
کهدرسینماوتلویزیونکمکارشده.آخرینسریالی
که  6سال پیش از او پخش شد «مهمانان ویژه» اثر
جواد رضویان بود و در ســینما نیز پــساز «دعوت»
حاتمیکیافیلمدیگریازاوندیدیم.اواینروزهادر
تالش است تا نمایشی را برای گروه سنی کودک و
نوجوانرویصحنهببرد.

«خانهما»یکاثرکمدینیست.سریالیخانوادگی
است که مسائل اجتماعی را با زبانی شیرین بیان
میکنــد ولــی در طنزهــای کمرنــگ آن میتوان
ردپای پیمان قاسمخانی را پیدا کرد .نویسندهای
که بعدها مجموعــهای از بهترین آثار طنــز را برای
سینماوتلویزیوننوشت.از«شبهایبرره»گرفته
تا«پاورچین»«،طبقهحساث»و...اوزمانیکه«خانه
ما» را نوشت 34سال بیشتر نداشت و حاال در51
سالگیعالوهبرنویسندگی،تجربیاتجدیدیدر
حوزهبازیگریوکارگردانیدارد.

شادمهرراستین
فیلمنامهنویس

«رگ خواب» و «ویالیی ها» به جایزه
آسیا  -پاسیفیک راه یافتند
ایسنا  -خانه سینما به روال چند ســال گذشته و به عنوان
نهاد ملــی نماینده ایــن جایزه در ایــران ،فهرســت  9فیلم
منتخب خود را با توجه به مقررات جایزه ســینمای آســیا -
پاسیفیک ،به دبیرخانه آپســا معرفی کرد .در این فهرست
شــش فیلــم « ِفــراری» علیرضــا داوودنــژاد« ،رگ خواب»
حمید نعمت ا« ،...خانه» اصغر یوسفی نژاد« ،بدون تاریخ،
بدون امضا»ی وحید جلیلونــد« ،ویالیی ها»ی منیر قیدی
و «یه وا»ی آناهید آباد در بخش فیلم های سینمایی حضور
دارند .همچنین «بیست و یک روز بعد» اثر سیدمحمدرضا
خردمندان و «اسکی باز» اثر فریدون نجفی برای حضور در
بخشکودکانبهآپسامعرفیشدهاند.تنهانمایندهایراندر
بخش پویانمایی بلند هم «دور از بهشت» به کارگردانی علی
نوری اسکویی است.
در سال گذشــته و در دهمین دوره جایزه ســینمای آسیا -
پاســیفیک ،از میان فیلم های معرفی شــده خانه سینما به
دبیرخانه آپسا ،فیلم «دختر» ســاخته سیدرضا میرکریمی
نامزددریافتجایزهبهترینفیلم،بهترینفیلمنامهوبهترین
بازیگر مرد ،فیلم «محمد (ص)» ساخته مجید مجیدی نامزد
جایزه بهترین فیلــم و بهترین فیلم بــرداری و فیلم «نفس»
ساخته نرگس آبیار نامزد جایزه بهترین فیلم کودک شدند.
همچنین فیلم مستند «رویا های دم صبح» ساخته مهرداد
اســکویی جایزه بهتریــن فیلم مســتند را گرفتــه و منوچهر
محمدی نیز جایــزه «فیاپــف» را به عنــوان تهیه کننده برتر
سال منطقه آسیا و پاسیفیک دریافت کرد .مراسم اعطای
یازدهمین دوره جایزه ســینمای آسیا  -پاســیفیک در روز
 2آذر ماه در شهر «بریسبین» استرالیا برگزار خواهد شد.

»

رضابابک

فیلمنامهنویس

در کنــار پیمان قاســمخانی ،یکی از نویســندگان
ســریال «خانه ما» بود .آنها در ادامــه کار راههای
جداگانــه ای را در پیــش گرفتنــد .قاســم خانی
کمدینویس شد و راستین اجتماعینویس .او دو
تجربه نسبت ًا موفق با سیدرضا میرکریمی داشت:
«به همین ســادگی» و «امروز» .او چند سالی است
که از فیلمنامهنویســی فاصله گرفتــه و به کارهای
تبلیغاتی رو آورده .مهمترین سابقه او در سالهای
اخیر در عرصه سینما و تلویزیون ،مدیریت باشگاه
مخاطبانجشنوارهجهانیفیلمفجربودهاست.

شبنم مقدمی به تازگی بازی در فیلم سینمایی «درساژ» را
شــروع کــرده اســت .او کــه هنــوز
«اکســیدان» را روی پــرده
ســینما ها دارد ،در  3-2سال
اخیــر پــرکار بــوده و به غیــر از
فیلمهای اکرانشده« ،آنها»،
«شکالتی» و «یک روز طوالنی»
را هم در نوبت اکران دارد.

زهرااویسی

سارا،دختربزرگخانواده

آذر،مادرخانواده
در ایــن ســریال «آذر» زن خانــه داری بــود کــه
اختالفات اعضای خانواده را حل وفصل می کرد
و در بســیاری از ســکانس ها در حــال ســبزی
پاک کردن یا آشــپزی دیــده می شــد .زمانی که
خیراندیــش در این ســریال بــازی کــرد ،بازیگر
پرکاری بود .او در طول این  17ســال رویه اش را
حفظ کــرده و همچنان پرکار مانده اســت؛ با این
تفاوت کــه ســینما و تلویزیــون را بر تئاتــر ترجیح
داده .گوهر خیراندیش یک ســال پــس از «خانه
ما» نقــش مهمــی در «ارتفاع پســت» داشــت .او
همیشه گزینه ای مناسب برای ژانر های تاریخی
و اجتماعی بوده و در سریال های «کاله پهلوی»،
«مختارنامه» و «معمای شــاه» بــازی قابل قبولی
ارائه کرده اســت .مهم ترین تجربیات ســینمایی
خیراندیش هم در این ســال ها« ،دعوت» و «آذر،
شهدخت ،پرویز و دیگران» بوده است .او امسال
ســریال «دیواربه دیــوار» را هم روی آنتن شــبکه
 3داشــت که اتفاق ًا قرار بود در ابتدا نام آن «خانه
ما» باشد!

«پویا» پسربچه شــیطانی بود که در ســریال «خانه
ما» آرامش اعضای خانــواده را برهم میزد و رابطه
خوبی با برادر بزرگــش «نیما» داشــت .در یکی از
قسمتهای سریال که عمهخانم برای جنگیری
به خانهشان آمده بود ،روی سرش پارچه سفیدی
انداخت و در نقــش روح دیگران را ترســاند .میان
همه بازیگــران ســریال «خانه مــا» او آینــده کاری
درخشانتری پیدا کرد .او چند سال پساز «خانه
ما»درچندفیلموسریالمطرحمثل«آخرینبازی»
و «مربای شــیرین» بازی کــرد .در  16ســالگی به
اصرار خانــوادهاش برای ادامه تحصیل به کشــور
کانادارفتوهماکنوندانشجویدکتراست.حاال
با گذشت  17ســال از «خانه ما» ،به مستندسازی
عالقه مند اســت ولی ســه ســال پیــش کــه برای
اســتراحت بــه ایران آمــده بــود پیشــنهاد مرضیه
برومندراپذیرفتوصداپیشگیشخصیتمشکی
در «شــهر موشهــا  »2را برعهده گرفــت .مرضیه
برومند همان کارگردانی اســت که بــا «قصههای
تابهتــا» پــای او را بــه ســینما و تلویزیــون بــاز کرد.

...

مهران احمدی بعد از این کــه در اولین تجربه کارگردانی،
تیرماه امســال فیلــم کوتاهی را با
نام «ســاکنین محترم» جلوی
دوربیــن بــرد ،امســال یک
فیلــم بلنــد ســینمایی هــم
خواهــد ســاخت .ایــن دو
بازیگــر ،بــه تازگی بــازی در
«هزارپــا» اثــر ابوالحســن
داوودی را بــه پایــان
بردهاند.

«نیما» به عنــوان فرزند بزرگ خانــواده «تهرانی»،
پسریورزشکاربودورابطهخوبیهمباهمهاعضای
خانوادهداشت«.نیما»بلندپروازبودومیخواستبا
دریافتدستمزدباالجذبتیمهایفوتبالمطرح
شــود .رهبانی زمانی که در این ســریال بازی کرد
جوانی 20ســاله بود و حاال هم پساز گذشت17
ســال ،چهرهاش تغییری نکــرده .او پــساز «خانه
ما» جذب دنیــای تئاتر شــد؛ در دو نمایــش «دایره
گچیقفقازی»بهکارگردانیزندهیادسمندریانو
«ریچاردسوم»بهکارگردانیزندهیادداوودرشیدی
بازی کرد .سپس هوس کارگردانی به سرش زد و
خودشنمایشهایمطرحیرارویصحنهبرد.او
مدتیهمبهکانادارفتودررشتهکارگردانیتئاتر
تحصیلکرد.رهبانیسالگذشتهبهخاطرنمایش
«اگر» خبرساز شد؛ اثری که کارگردانی کرده بود و
یکبارتعلیقویکباررفعتعلیقشد.

پویا،پسرکوچکخانواده

گوهرخیراندیش

چهره ها و خبر ها

نیما،پسربزرگخانواده

زمانی که در ســریال «خانه ما» بازی کرد 16ساله
بود و حاال 34سال دارد .او نقش دختر نوجوانی را
بازیمیکردکهبیشترازسنشمیفهمیدودوست
داشت در امور اجتماعی مشــارکت داشته باشد.
«سارا» نوجوانی است که میخواست فیلمسازی
را تجربه کند ،در یکی از قســمتها هــم دوربینی
اجاره کرد تا فیلمی مستند از خانوادهاش بسازد.
فیلمی که در جشــنواره فیلمهای رودهن (شــهر
اطراف تهران) رتبه برتر را کسب کرد .زهرا اویسی
دختــر زهره صفــوی بازیگر پیشکســوت اســت.
برخی به اشــتباه زهرا اویســی را دختــر فتحعلی
اویسیمعرفیکردهاندولیایندونفرهیچنسبت
خانوادگی با هم ندارند .بعد از سریال «خانه ما» در
سریالجوانپسندانه«خطقرمز»بازیکرد.پساز
«خط قرمز» بــه صــورت پراکنده در چنــد تلهفیلم
جلوی دوربیــن رفــت و بهتدریج بازیگــری را کنار
گذاشت.بعدهادررشتهحقوقدرسخواندوجذب
حرفه وکالت شــد .هماکنون در اینستاگرام فعال
است،گاهیعکسهاییاز«خانهما»و«خطقرمز»
میگذاردوزیرشمینویسد:یادشبخیر!

اتفاق روز

...

وحیدرهبانی

احسان رحیمزاده  -سریال خاطره انگیز «خانه ما» که پس از گذشت  17سال ،این روزها
از شبکه آی فیلم پخش می شود هنوز هم تر و تازه است .شخصیت های سریال ،ملموس
و باورپذیر هستند و بیشترشان را در اطراف خودمان دیدهایم .به بهانه پخش مجدد این
سریال نوستالژیک ،به سراغ بازیگران اثر رفتیم و کنجکاوی کردیم کهاالن کجا هستند
و چه می کنند؟ در مقدمه این مطلب الزم اســت یادی کنیم از حســین کسبیان ،بازیگر
پیشکسوتی که سال1385دار فانی را وداع گفت .او در سریال «خانه ما» نقش پدر فرهاد
(رضا بابک) را بازی می کرد و بزرگتر خانواده بود .کیمیــا ذوالفقاری هم در نقش «آیدا»
دختر کوچک خانواده در این سریال حضور داشت که نقش آن چنان مهمی نداشت .از
او که حاال باید  22ساله شده باشد ،خبری پیدا نکردیم.

پیمانقاسـمخانی

صبا -دوتنازمنتقدانفیلممجله«نیویورک»باانتشارفهرستیبیستفیلمیازبهترینآثارسال«،2017فروشنده»رابهعنوانیکیازبهترین
فیلمهایامسالعنوانکردند.اینفیلمهابدوناولویتدراینفهرستگنجاندهشدهاند.آنهاعالوهبر«فروشنده»فیلمهای«دانکرک»«،لیدی
مکبث»«،اوکجا»«،خریدارشخصی»«،فریبخورده»و«بروبیرون»رابهعنوانبهترینفیلمهایسال 2017تاامروزانتخابکردهاند.

شــیرین یزدان بخش که از هفته گذشته با فیلم سینمایی
«ســارا و آیدا» به ســینما ها آمده ،به
جمــع بازیگــران «لس آنجلــس-
تهران» پیوســت .ایــن بازیگر 69
ســاله ،از ســال  88که بــا «لطفا
مزاحم نشوید» وارد سینما
شــده ،در  16فیلــم
بازی کرده است!
حســین مهری به جمــع بازیگــران فیلم ســینمایی «بالن»
اضافــه شــد .او در ایــن فیلــم بــا
کوروش تهامی ،رضا یزدانی و
الهــه حصــاری همبــازی
خواهد شد .حســین مهری
نــوروز امســال «ماجــرای
نیمروز» را روی پرده ســینما
داشــت و «زرد» را هــم در
نوبت اکران دارد.

مانینوری

...

پیشنهاد روز

«برد پیت» این روزها در فیلم سینمایی «به سوی ستارگان»
بــازی می کنــد .او امســال
کمدی «ماشــین جنگی» را
روی پرده ســینما داشت که
در گیشه به سختی شکست
خورد« .برد پیت» مدتیاست
دوبــاره بــا شــایعاتی دربــاره
زندگی خصوصی اش روبه رو
شده است.
«اما استون» که به تازگی به عنوان پردرآمدترین بازیگر زن
جهــان در ســال  2017انتخــاب
شــده ،تا یک مــاه دیگر بــا فیلم
«نبــرد جنســیت ها» بــه روی
پرده سینماها خواهد آمد .او
همچنین امســال بــه همراه
«جونــا هیــل» در ســریال
کمــدی «دیوانــه وار» هــم
حضور خواهد داشت.

...

حاشیه روز

آشپزباشی  40قسمتی ،تبدیل شد به  13قسمت!

فیلم جنگی « »1944در شبکه نمایش

اصرار حسام نواب صفوی برای کنایه زدن به نامداری

در ایــن ســالها کــه از پخــش شــبکه آیفیلم
گذشــته ،کســی نمیداند که چرا این شبکه از
سروته ســریالها حذف میکند و حتی گاهی
تعدادقسمتهایآنهاراکموزیادمیکند.این
روزها هم که سریال خاطرهانگیز «آشپزباشی»
در حــال پخش بــود ،باز هــم آیفیلم دســت به
ابتکار زد و بــا اعمال تغییرات روی این ســریال
 40قســمتی ،آن را به 13قســمت تبدیل کرد
و روی آنتن بــرد! البتــه هدف آیفیلــم ،حفظ
کنداکتور اســت اما مگر بقیه شبکهها در زمان
پخش ســریال تکــراری ،کنداکتور خــود را حفظ نمیکنند؟ بــه هر حال
حتم ًا تدوینگر و کارگردان ،چیزی میدانســتند که هر قسمت را در زمان
مشخصی تمام کردهاند و بقیه داستان را به قسمت بعد موکول کردهاند.

فیلم ســینمایی « »1944محصول مشترک
اســتونی و فنالند ،امروز ســاعت  16:30از
شــبکه نمایش پخش می شــود .داستان این
فیلم درباره آخرین ســال جنــگ جهانی دوم
اســت؛ زمانی که ســربازان اهل استونی ،در
مــرز روســیه و اروپا به دو گروه تقســیم شــده
بودند و عده ای برای ارتش ســرخ شــوروی و
عده ای بــرای نازی هــا می جنگیدند .آن ها
عمــ ً
ا در ایــن نبــرد باید بــا هموطنان شــان
مبــارزه می کردند« .المو نوگانن» فیلم ســاز
استونیایی این واقعه تاریخی را با تمرکز بر دو سرباز هموطنش ،جلوی
دوربین برده اســت .فیلم « »1944محصول ســال  2015است و در
جشنواره جهانی فجر سال گذشته هم حضور داشت.

ایــن روز هــا جنجــال عکس هــای آزاده
نامداری ،با واکنش عجیب دو سلبریتی دیگر
مواجه شده .بعد از احسان خواجه امیری که
اتفاقــ ًا زود هــم عذرخواهی کرد ،بــه تازگی
حســام نواب صفوی هم با انتشــار ویدئویی،
بــه آزاده نامــداری کنایــه زد .جالــب آن که
نواب صفوی بعد از پاسخ نامداری ،همچنان
کامنــت می گــذارد و کنایه هایــش را ادامــه
می دهد! او در جدیدترین توضیحی که برای
کلیپش منتشــر کرده ،نوشــته« :مــن فقط با
عنصر باد مشــغول دعوا بودم ...امیدوارم تمام عزیــزان بر باد ها پیروز
شوند و بتوانند ظاهر و باطن خود را یکی کنند ».مخاطبان او هم بیشتر
هوایش را داشته اند و کمتر کسی کنایه های او را بیمزه می داند.

«رومن پوالنسکی»  84ســاله ،این روز ها با نقد های منفی
زیادی درباره فیلم جدیدش به نام «بر اســاس یک داستان
واقعــی» مواجــه شــده .او
همچنین چهــار دهه بعد از
اولیــن اتهــام تعــرض ،بــا
اتهامی جدید روبه رو شده
که البتــه به دلیل گذشــت
زمان ،قابل پیگیری حقوقی
نیست.

CMYK

