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دنیای تصویر  -نامزدهای نشان «کیارستمی» برای بهترین فیلم اول در هجدهمین جشن حافظ ،معرفی شدند .فهرست نامزدهای نشان
«کیارستمی»عبارتنداز«:انزوا»بهکارگردانیمرتضیعلیعباسمیرزایی«،ائو»بهکارگردانیاصغریوسفینژاد«،پلخواب»بهکارگردانیاکتای
براهنی«،تمارض»بهکارگردانیعبدآبستو«خرگیوش»بهکارگردانیمانیباغبانی.

معرفی نامزدهای
نشان «کیارستمی»

...

گفت وگوی مرتضی حیدری با رئیس جمهور سوژه کاربران شبکه های اجتماعی

تلویزیون

چه بادقت
گوش میکرد!

حامد کمیلی تا 10روز دیگر با نمایش «ریچارد» روی صحنه
تئاتــر اســت .او در ایــن نمایــش کــه
کارگردانی و بازنویســی آن را حمیدرضا
نعیمــی برعهــده داشــته اســت ،نقــش
ریچارد سوم ،پادشــاه انگلستان را بازی
میکند.
پوران درخشنده هم اکنون پیشتولید فیلم «هیس ،پسرها
گریه نمیکنند» را آغاز کرده است .او برای نقش اصلی این
فیلم ،شهاب حسینی را در نظر گرفته
اســــت و هـــنـــوز بـــازیـــگـــران دیــگــر
شــخــصــیــت هــای فــیــلــم انــتــخــاب
نشدهاند.

هادی مقدمدوست سریال «سرباز» را کلید زد
تولید مجموعه تلویزیونی «سرباز» شروع شد.
به گزارش فارس ،حمید نعمتا ...و هادی مقدمدوست که
پیش از این سریال «وضعیت ســفید» به نویسندگی آن ها و
به کارگردانی حمید نعمت ا ...از شبکه 3سیما پخش شده
بود ،دوباره ســریال جدیدی را به تهیه کنندگی محمدرضا
شفیعی میسازند و این بار مقدمدوست در مقام کارگردان،
در پــروژه حضــور خواهــد داشــت« .سرباز» عاشــقانه ای
حماسی اســت که از مدتی قبل در محله ستارخان تهران و
در سکوت خبری کلید خورده و در 40قسمت 45دقیقهای
برای شبکه 3ســیما تولید می شــود .این ســریال حکایت
ســرباز وظیفه ای به نام «یحیی» و همســرش «یلدا» است.
در خالصه داســتان «ســرباز» آمده اســت :در وفای عشــق
تو مشهور خوبانم چو شــمع /شب نشــین کوی سربازان و
رندانم چو شمع.
آرش مجیدی ،الیکا عبدالرزاقی ،جمال اجاللی ،اسماعیل
محرابی ،علی هاشمی ،افســانه کمالــی و ...از بازیگرانی
هستند که تاکنون حضورشان قطعی شده است و بازیگران
دیگر نیز به تدریج به پروژه خواهند پیوست.

بررسی نقاط ضعف و قوت سریال عروسکی «سرحال»

«سرحال» بی حال!

مائــده کاشــیان  -جان بخشــیدن بــه عروســک و بیان
معضالت و مهارت هــای فــردی و اجتماعــی از زبان او،
کار بسیار سختی ا ست و هر مجموعه نمایشی عروسکی
نمی توانــد از پس آن بر بیایــد .بنابراین خــوب می دانیم
که اگر عروســکی مانند «جناب خان» به یک شــخصیت
مســتقل تبدیل شــده و به تنهایــی می توانــد نقطه قوت
«خندوانه» باشــد یا اگــر شــخصیت های قدیــم و جدید
مجموعه«کالهقرمزی»همچناندراوجهستند،موفقیت
بسیاربزرگیبودهواینمحبوبیتوموفقیتهرگزاتفاقی
به دســت نیامده است .ســریال عروسکی «ســرحال» با
اجرای بهرام عظیمی ،مدتیاست این کار سخت را شروع
کرده است و تالش میکند با استفاده از قصه و عروسک،
موضوعاتی را در زمینه سبک زندگی و بهداشت جسمی
و روحی مطرح کند .این سریال از شنبه تا چهارشنبه ،هر
شب از شبکه نسیم پخش میشود اما با وجود نقاط قوتی
که دارد ،نتوانســته مورد توجــه مخاطب قــرار گیرد .در
ادامه نگاهی به نقاط قوت و ضعف این سریال عروسکی
انداختهایم.
▪صداهایی ناآشنا

دلجویی مدیر رادیو ورزش از خواهران
منصوریان
مدیــر رادیــو ورزش بــا حضــور در فدراســیون ووشــو ،از
خواهران منصوریان درباره حاشیه های ایجاد شده مبنی
برجلوگیری از ورود آنها به این شبکه ،دلجویی کرد.
بــه گــزارش ایســنا ،نشســت صمیمانــه ای بــا حضــور
ســیدغالمرضا میرحســینی مدیــر رادیــو ورزش ،رئیــس،
نایب رئیس بانوان فدراســیون ووشــو و خواهــران قهرمان
ســاندای ایران ،شــهربانو ،الهــه و ســهیال منصوریان عصر
دوشــنبه در محل فدراســیون ووشــو برگــزار شــد .در این
نشست ،مدیر رادیو ورزش ضمن بررسی وضعیت همکاری
صداوسیما با ورزشکاران رشته ووشو ،به سبب اتفاقات اخیر
و ناهماهنگیهای موجود برای حضور خواهران منصوریان
در برنامه زنده ،از آن ها دلجویی کرد و گفت« :رعایت شأن
افراد و کرامت انســانی همه مردم ایران برای تمامی ما در
رســانه ملی یک اصل اســت و اگــر میزبان خوبــی نبودیم،
عذرخواهی میکنیم».
مهدی علی نژاد ،رئیس فدراســیون ووشــو در ایــن دیدار،
ضمــن خوش آمدگویــی بــه ســیدغالمرضا میرحســینی،
از نقش مهــم رســانه ها و به ویــژه رادیــو ورزش در انعکاس
دستاوردهای این رشته قدردانی کرد و گفت« :نظر خانواده
ووشو درباره رســانه ملی بســیار مثبت بوده و خواهد بود».
او همچنیــن از مدیــر رادیــو ورزش بــرای حضــور در جمع
قهرمانان قدردانی کرد.
خواهــران منصوریان هم با اشــاره به برخورد احساســی با
ماجرای شنبهشب ،اصحاب رسانه را بسیار محترم شمردند
و تاکید کردند« :فکر نمیکردیم از این موضوع سوءاستفاده
شــود ».مدیر رادیو ورزش نیز اضافه کرد« :چشم ما به شما
فرزندان قهرمان این سرزمین است .دعای خیرمان بدرقه
راه شماســت و از صمیم قلب دعــا می کنیم با دســت پر ،از
بازی های آسیایی برگردید ».میرحسینی ضمن ابالغ پیام
حمید شــاه آبادی ،معاون صدا ،هدیه تشرف به زیارت امام
رضا (ع) پساز بازگشت از مسابقات جاکارتا را به خواهران
منصوریان تقدیم کرد.

عروســک عالوه بر ایــن که باید چهــره ای جالــب و زیبا و
از لحاظ جنس و ســاخت ،کیفیت باالیی داشــته باشد،
یکی از مهم ترین چیزهایی که بــه باورپذیری و جذابیت
آن کمــک می کنــد ،صدای خوب صداپیشــه آن اســت.
متاســفانه هیــچ اتفــاق ویــژه ای در صداهایی کــه برای
کاراکترهای «ســرحال» انتخاب شــده ،دیده نمی شود
و صــدای عروســک ها نتوانســته به انــدازه کافــی برای
مخاطب جذاب باشــد .هرچند کارگردان ســریال گفته
بود ،برای انتخاب صدای شــخصیت ها وسواس زیادی
به خــرج داده انــد و از روی عمــد ،چون نمی خواســتند
صداها به گوش مخاطب آشــنا باشــد ،از صداپیشه های
جدید استفاده کرده اند اما به نظر می رسد این وسواس
و صداپیشه های جدید ،باعث نشده اتفاق قابل توجهی
برای «سرحال» رقم بخورد.
▪قصهای غیرکودکانه با پرداختی کودکانه

مخاطب ســریال عروســکی «ســرحال» ،تنها کــودکان

...

نیســتند و بنابرگفته کارگردان ،هدف این بوده که همه
اعضای خانواده بتوانند پای سریال «سرحال» بنشینند.
به عالوه اگر به موضوع هرکدام از قســمت های ســریال
هم دقت کنید متوجه می شوید مثال توانایی «نه» گفتن،
موضوعــی نیســت که فقــط مختــص مخاطــب کودک،
نوجوان یا بزرگ ســال باشــد و بیشــتر قصه هــا از جهت
موضوع ،کامال این قابلیت را دارند که بزرگ ســاالن هم
آن را تماشــا کنند اما مشکل این جاســت که شیوه طرح
موضوع در قصه ،متناسب با درک کودکان است و طبیعتا
پیام های اخالقی قصه ،نباید برای مخاطب بزرگ سال
مســتقیما از زبان کاراکترها گفته شــود .بنابراین بعد از
صدای عروســک ها ،متن ضعیف این سریال عروسکی،
ذوق مخاطب را کور میکند.
▪عروسکهایی که ابر نیستند

معمــوال بســیاری از عروســک هایی کــه در برنامه هــا یا
نمایش هــای عروســکی تلویزیونــی می بینیــم ،چندان
باکیفیت نیستند و ظاهرشــان بیشــتر آدم را یاد تکه ای
ابر یا اسفنج می اندازد اما برخالف آن ها ،عروسک های
مجموعه«سرحال»ظاهردوستداشتنیوقیافهبامزهای
دارند و چهره هیچ کدام زشت نیست .انگار تکنیک جدید
ساخت عروسک که به قول تهیه کننده سریال ،به تازگی
در ایران از آن اســتفاده شــده ،کار خودش را کرده است
و در مجمــوع طراحی خوب آن ،باعث شــده تــا بتوان به
ساخت عروسکهای «سرحال» نمره قبولی داد.
▪لوکیشنی به معنای واقعی «سرحال»

طراحی بســیار خوب و سرشــار از رنگ صحنه و دکور،
باعث شــده لوکیشــن «ســرحال» تکراری ،یکنواخت،
زیادی خلوت یا زیادی شلوغ به نظر نرسد .صحنه های
مختلف قصه در مغــازه ،خانه و حیــاط خانه می گذرد.
درهای رنگی ،گلدان های گوشه و کنار حیاط ،حوض
آبی جلــوی خانه کاراکتر «آقــا منوچ» و پیــکان نارنجی
رنگ ،لوکیشــن حیــاط را پر کرده انــد که همــه و همه
برای مخاطب و مخصوصا کــودکان ،جذابیت بصری و
فضایی واقعا «ســرحال» را برای این ســریال عروسکی
ایجاد کرده است.

گفتوگوی دوشنبهشب رئیس جمهور در شبکه یک ،به
سیاق چند گفت وگوی تلویزیونی اخیر روحانی ،باز هم
با واکنش های زیــادی در شــبکه های اجتماعی مواجه
شــد؛ واکنش هایی که این بار متناقض بودند .نکته مهم
در این میان ،انجــام این گفت وگــو در بحبوحه رونمایی
از بســته سیاســت های جدید ارزی و همچنین اجرایی
شــدن تحریم های آمریکا علیه ایران بود که این برنامه را
حساس تر از قبل کرده بود .صحبت های روحانی پیش
از گفت وگو که اعالم کرده بود حقایــق را خواهد گفت،
در این حساسیت بیتأثیر نبود.
نظــرات کاربــران کــه در شــبکه های اجتماعــی
لحظه به لحظه به روز می شد ،از عصر دیروز و به هنگام
انتخاب مرتضی حیــدری به عنوان مجــری گفت وگو،
شــروع شــد .در همــان ســاعات اول ،اعتراضاتــی در
شــبکه های اجتماعی به وجــود آمده بود و عــده ای به
حضور حیدری ایراد گرفته بودند .فــرض اولیه برخی
کاربران ایــن بود که حیــدری به عنــوان نماینده افکار
عمومــی ،بایــد مصاحبه ای چالشــی انجــام دهد ولی
به دلیل آن کــه خودش اهل چالش نیســت ،این کار را
انجام نخواهد داد .ســاعتی قبل از گفت وگو ،کاربری
این گونه نوشــت« :یعنی االن مرتضی حیدری و حسن
روحانــی دارن ســوال ها رو چــک نهایــی می کنــن؟»
نظرات متفاوتــی نیز در این باره وجود داشــت .توکلی
در توییتر نوشته بود« :خیلی ها از مرتضی حیدری دل
خوشــی ندارند و احتماال از ایــن انتخــاب ناراحت اند
اما بهتریــن گزینــه بین گزینه هــای صداوســیما برای
مصاحبه با رؤسای جمهور همچنان همین مصاحبه گر
اســت نه دیگــران؛ مســ ّلط و مطلع نســبت بــه موضوع
بحث».
رضا رشــیدپور کــه اجــرای آخریــن گفت وگــوی زنده
تلویزیونی با رئیس جمهور را برعهده داشــت ،ساعتی
پیش از شــروع گفت وگــو ،در توییتی بــه صحبت های
روحانــی در نوبت قبلــی کنایــه زد و این گونه نوشــت:
«مرتضــی جــان ســام برســون و بگــو فالنــی خیالش
راحته  .شیرینی هم نخر خودشون دارن  .فدات شم».
در کامنت های فراوان این پست ،نظرات زیادی درباره
این انتخاب به چشــم می خورد که غالب ًا به گفت وگوی
قبلی رشیدپور با روحانی اشاره داشت و منفی بودند.
در حیـن مصاحبـه نیـز غالـب واکنش هـا مثبـت نبـود.

...

شایعه روز

دراولینبرنامه«نود»درفصلجدید،بخش«ترینها»
تغییراتیکوچکداشتهمثلتغییرفونتوموسیقی.
بهعالوهقسمت«خشونتهفته»همبهاینآیتماضافه
شــده اســت .نکته شــائبهبرانگیز اما ،بخش عجیب
«مصدومیت هفته» بود کــه در آیتم ایــن هفته وجود
داشت؛ آیتمی که هواداران استقالل در شبکههای
اجتماعی به آن واکنش نشان داده و نوشــتهاند فقط به این دلیل اضافه شده که
اهالی«نود»بتوانندبهنحویبهمصدومیتبازیکنذوبآهنتوسطوریاغفوری
بپردازند .آنها استناد کردهاند به برنامه اول «نود» که با وجود مصدومیت یکی،
دوبازیکنازجملهمسعودابراهیمزاده،چنینبخشیدراینآیتموجودنداشت.

بسـیاری از کاربـران بـا توجـه بـه وضعیـت اقتصـادی ،از
مرتضی حیدری انتظار گفت و گویی چالشی را داشتند
اما با بـرآورده نشـدن این انتظـار ،واکنش هـای طنزآمیز
شـروع شـد .یحیی در این بـاره نوشـت« :احسـاس کردم
مرتضی حیدری روی داشـبورد نشسـته!» کاربری دیگر
به نـام نگیـن نیـز ایـن طـور واکنـش نشـان داد« :مرتضی
حیـدری خیلی خـوب و بـا دقت گـوش می کنـه ،آفرین!»
امیـن در توییتـی درباره سـؤاالت حیـدری نوشـت« :ک ً
ال
پروتـکل مصاحبـه بـا رئیـس جمهـور ایـن شـکلیه کـه یـه
کاغذ میـدن بـه مرتضی حیـدری ،بهش میگـن مرتضی،
همـون همیشـگی!» کاربـری دیگر نیـز این طور نوشـت:
«اسـطوره «هـر سـوالی خـودت دوسـت داشـته باشـی
می پرسـم ازت ،نگـران نبـاش» در صداوسـیما!»
در مقابــل برخی دیگــر از کاربــران نیز بودنــد که حالت
چهره مرتضی حیدری را واکنشــی گویا به صحبت های
رئیس جمهور می دانستند و آن را تحسین کرده بودند.
شخصی با نام کاربری «آلفونسو» نوشت« :یه «مارونکشی
ِ
حقایقت» خاصی تو صورت مرتضی حیدری بود که
با این
دلم کباب شد واسش!» کاربری دیگر به نام سیامک نیز
این طور از حیــدری تعریف کرده بــود« :مهم ترین جمله
مصاحبه دیشــب روحانــى را نــه او که مرتضــی حیدری
گفت :تا رانت هست ،رانتخوار هم هست».
چهرههای سینما و تلویزیون نیز به این گفتوگو واکنش
نشــان دادنــد .مهــدی کرم پــور کارگــردان ســینما و از
گزینه های اجرای برنامه ســینمایی «هفــت» در تحلیل
اجــرای مرتضــی حیــدری آورد« :در مصاحبــه مرتضى
حیدرى هیچ ظرافت و نکتهسنجى نبود .مصاحبهکننده
بحث و چالشــى را پیش نبرد و اثــرى از آن حضور نصیب
نشد .صدا که هیچ ،لحن مردم را هم نشنیدیم .مصاحبه
مى توانســت به نطــق رئیس جمهــور یا درددل شــان با
دوربین تبدیل شود ».المیرا شــریفی مجری شبکه خبر
نیز نوشت« :برادرمون بلد نیست پینگپنگ بازی کنه؟!
فقط ســر تکون میده و تاییــد می کنــه!» در مقابل مازیار
ناظمی مجری ســابق اخبــار و برنامــه «تهران بیســت»
شبکه تهران ،حیدری را تحسین کرد« :استانداردهای
یک گفت وگــوی حرفــه ای و متین و بدون حــرف اضافه
و قرتی بازی های گذشــته مجریان! را امشــب از همکار
قدیمــی مرتضی حیدری در نشســت با حســن روحانی
رئیس جمهور دیدیم».

...

سوژه روز

«نود» علیه وریا غفوری؟ !

گمانه زنی مخاطبان درباره زنده بودن «حامد»

موج خواستگاری دختران از پسرها در تلویزیون

در قسمت شانزدهم سریال «پدر»« ،محسن» داماد
خانواده تهرانی ،هویت «حامد» را در پزشکی قانونی
شناســایی و مــرگ او را تأیید کــرد امــا از آن جا که
«محســن» در ذهن مخاطبان سابقه خوبی نداشت
و از انبار کارخانه دزدی کــرده بود ،مخاطبان تأیید
مرگ «حامد» را توسط او باور نکردهاند .با گشتی در
کامنت های صفحه رسمی اینستاگرام سریال «پدر» ،می توان مخالفت غالب
کامنت های پرشمار را با مرگ «حامد» مشــاهده کرد .حتی برخی ادامه قصه
را پیش بینی کرده و گفته اند «محســن» جســد راننده کامیون را دیده و حتی
«حامد» در اواخر سریال بازمی گردد و دوباره با «لیال» زندگی میکند.

بعــد از ماجرای خواســتگاری «لیــا» از «حامد» در
سریال «پدر» ،نازنین پیرکاری مجری تلویزیون در
برنامه «ایرانیوم» شبکه 3حضور یافت و قصه عشق
و ازدواجش را که بسیار شــبیه «لیال» بود و خودش
بــه همســرش پیشــنهاد ازدواج داده بــود ،روایــت
کرد .عالوه بر این دو مورد ،در قســمت سوم سریال
«دلدادگان» به کارگردانی منوچهر هادی هم دیدیم که «ارغوان» ،دختر رئیس
شرکتی که «امیر» در آن کار میکند ،به او پیشنهاد ازدواج میدهد! در روزهای
اخیر این سومین باری اســت که در برنامه ها یا سریال های تلویزیونی ،مسئله
خواستگاری دخترها از پسرها مطرح میشود.

...

رابرت ردفورد از دنیای بازیگری خداحافظی کرد
انتقاد یک نماینده از توهین صداوسیما
به نمایندگان مجلس
نمایندهمردمقصرشیریندرمجلسشورایاسالمیبااشاره
به یکــی از برنامههای صداوســیما که نمایندگان را شــومن
خوانده بود ،از هیئت رئیســه مجلس خواست این موضوع را
پیگیری کنند.به گزارش ایسنا ،فرهاد تجری نماینده مردم
قصرشیرین در اخطار قانون اساســی در جلسه علنی دیروز
مجلس گفت«:روز شــنبه در برنامه خبری شبکه ،2بررسی
مناطقآزاددرمجلسراباادبیاتیمغرضانهبهتمسخرگرفتند
واشارهکردندکهنمایندگانشومنهستند».ویافزود«:این
چندمینباراستکهبرنامههایصداوسیماخارجازموازین،
کارشناسیهای دولت و مجلس را مغرضانه نشان میدهد
و اقدامات کارشناســی مجلس را زیر ســوال میبرد .انتظار
میرود هیئت رئیســه مجلس در این خصوص تذکــر الزم را
بدهد».مسعود پزشکیان رئیس وقت جلسه علنی نیز گفت:
«اگر با این ادبیات ،بیاناتی مطرح شــده باشــد و گفته باشند
شومن،واقعازشتاست».

مســلح» ،بازیگری را کنار می گذارد .وی دلیل اصلی این
اقدام خود را خســتگی از بازیگری اعالم کرد و دلیل دوم
ایــن کار را جذابیت نداشــتن بازیگری دانســت البته وی
همچنان در قامت کارگردان و تهیهکننده در عرصه سینما
فعالیت خواهد داشت.
از معروف تریــن و پرفروش تریــن فیلم هــای ردفــورد در

سعید آقاخانی این روزها در فیلم سینمایی «ماهی و برکه»
ساخته علی براتی بازی می کند .او قرار
است در کمدی پرستاره منوچهر هادی با
عنوان «رحمان  »1400هم در نقش
اصلی حضور داشته باشد.
عباس غزالی بــه زودی با فیلــم کمدی «همه چــی عادیه»
ســاخته محســن دامــادی ،به ســینماها
می آیــد .او همچنین ســال گذشــته در
فیلم «پری ســا» هــم ایفای نقــش کرده
اســت کــه هنــوز زمــان اکــران آن
مشخص نیست.
الیکا عبدالرزاقی مشغول بازی در سریال عاشقانه «سرباز»
به کارگردانی هادی مقدم دوست است.
او ایــن شــب ها ســریال «آرمانــدو» بــه
کارگردانی احسان عبدی پور را روی
آنتن شبکه یک سیما دارد.
بیتا فرهی که آخرین حضورش روی پرده سینماها به فیلم
«برادرم خســرو» برمی گردد ،برای بازی در سریال «رقص
روی شیشــه» جلوی دوربین
مــی رود .ایــن ســریال 26
قســمتی برای شبکه نمایش
خانگی ساخته میشود.

...
اخبار

اتفاق روز

سینمای جهان

رابرت ردفورد ،بازیگر مطرح هالیوود در سن  81سالگی
برای همیشه از دنیای بازیگری خداحافظی کرد.
به گزارش مهر ،رابرت ردفورد در گفت وگویی مطبوعاتی،
خداحافظی همیشــگی خود با دنیای بازیگــری را اعالم
کرد .وی پیشتر در سال  2016گفته بود بعد از اکران دو
فیلم آخر خود با عناوین «روح های ما در شــب» و «پیرمرد

...

چهره ها و خبر ها

دهه هــای گذشــته ،می تــوان فیلم هــای «همــه مردان
رئیس جمهــور»« ،رودخانــه ای از میان مــا می گذرد» و
«هاوانا» را نام برد .ردفورد همچنین بنیان گذار موسسه
ساندنس است که نقشی اساسی در شناسایی و پرورش
استعدادهای بازیگری دارد .این بازیگر سینما در طول
شــش دهه فعالیت ،موفــق بــه دریافت اســکار در حوزه

بازیگری نشد اما در سال  ،2001آکادمی صنعت و علوم
سینمایی به او یک اســکار افتخاری اهدا کرد .در قامت
کارگردانی ،ردفورد در سال  ،1980برنده جایزه اسکار
بهتریــن کارگردانی برای فیلم «مردم معمولی» شــد .او
همچنین برنــده جوایز دیگری چون گلــدن گلوب و بفتا
نیز شده است.

دو خبر جدید از «ماجرای نیمروز »2
آی سینما  -در روزهای گذشــته ،رسانه ها از پیوستن الناز
شاکردوســت به دومین قســمت از فیلم «ماجرای نیمروز»
خبــر دادند و حاال حضــور محســن کیایی هــم در این فیلم
سینمایی قطعی شده است .همچنین سازندگان این فیلم
عنوان «ماجرای نیمروز :رد خون» را برای این فیلم انتخاب
کردهاند.
در چند ماه گذشــته گمانه های بســیاری درباره بازیگران
فیلم جدید محمد حسین مهدویان از سوی رسانهها منتشر
و نام های بســیاری به عنوان بازیگــران احتمالی این فیلم
مطرح شده است .اما به تازگی حضور الناز شاکردوست در
این فیلم قطعی شــده و قرار است محسن کیایی هم در این
فیلم بازی کند .داســتان دومین قســمت از فیلم «ماجرای
نیمروز» به عملیــات مرصاد باز می گردد و ســازندگان این
فیلم عنوان «ماجرای نیمروز :رد خون» را برگزیدهاند.
این ســومین فیلم درباره منافقین اســت که تهیه کنندگی
آن را ســیدمحمود رضــوی بر عهــده دارد .رضــوی پیش از
«ماجرای نیمروز»« ،سیانور» ساخته بهروز شعیبی را تولید
کرده بود که داســتان انشــعاب در درون این گــروه پیش از
انقالب را روایت میکرد.
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