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احسان علیخانی مجری ویژهبرنامه
تحویل سال شبکه 3

...

تلویزیون

درخواست سیروس الوند
برای ادامه «پایتخت»
سیروس الوند عصر دوشنبه در مراسم ختم
خشایار الوند از عوامل سریال «پایتخت»
درخواست کرد قسمت ویژه آن را که قرار
بود برای شب عید نوروز از تلویزیون پخش
شود ،بسازند.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،او
خواسته خود از عوامل «پایتخت» را این گونه
مطرح کــرد« :از سیروس مقدم و محسن
تنابنده عزیز خواهش میکنم هرچقدر
خشایار از فیلم نامه «پایتخت» را نوشته
چه یک جمله و چه دو جمله -آن را ادامهدهند و اگر میشود «پایتخت» را بسازند تا
روح این بچه حال کند و دلش شاد شود».
الوند در پایان تاکید کرد« :نگذارید مردم
چشمانتظار بمانند و نگذارید آخرین کار
خشایار نیمهتمام بماند؛ بگذارید شب عید
این مــردم نازنین «پایتخت» را ببینند و از
آن لذت ببرند ».گفتنی است خشایار الوند
نویسنده سریال پایتخت ،صبح پنج شنبه 9
اسفند ،بر اثر سکته قلبی درگذشت.

مهر  -احسان علیخانی امسال هم اجرای ویژهبرنامه تحویل سال ۹۸شبکه 3را بر عهده دارد .احتمال دارد ویژهبرنامه
تحویل سال ،از لوکیشنی در ورزشگاه آرارات روی آنتن شبکه  3سیما برود .علیخانی این روزها در حال ساخت برنامه
«عصر جدید» است که در ایام نوروز قرار است هر شب از این شبکه پخش شود.

...

نگاهی به سریال «لحظه گرگ و میش»
اثر همایون اسعدیان

چهره ها و خبر ها

ُکند و قابل
پیشبینی

مائده کاشیان  -زمــانــی کــه ســریــال «لحظه
گرگ و میش» در مرحله تصویربرداری بود،
خبر حضور فاطمه معتمد آریــا در این سریال
باعث شد نام این مجموعه بر سر زبا نها بیفتد
اما مدتی بعد ،اعالم شد که او به دلیل طوالنی
بودن تصویربرداری و درگیری در پروژ ههای
دیگر ،این سریال را همراهی نخواهد کرد .این
که فاطمه معتمد آریا پیشنهاد بازی در سریالی
را پذیرفته بود ،انگیزه کافی برای تماشای آن را
در مخاطبان ایجاد کرده بود ،اما حاال با گذشت
 27قسمت از سریال« ،لحظه گرگ و میش»
نتوانسته مانند اثر قبلی همایون اسعدیان یعنی
«راه بیپایان» ،مورد استقبال و توجه قرار بگیرد.
▪زندگی در دهه  ،60به سبک دهه 80

اگرچه خــانــواده «وح ــدت» جــزو طبقه مرفه و
تحصیل کرده جامعه به حساب میآیند و وجود
یک سری تفاو تها در این خانواده با دیگران
طبیعی به نظر میرسد اما مثال حفظ احترام
در خانواده ،مسئلهای است که در دهه ،60
در بسیاری از خانوادهها پررنگ بود .در حالی
که در سکانسی از سریال میبینیم «یاسمن»
برای انتخاب همسر در برابر عمهاش میایستد
و میگوید خــودش بــرای زنــدگـیاش تصمیم
میگیرد! روابط عاشقانه شخصیتهای دختر

شهاب حسینی در مقام راوی فصل جدید
پویانمایی «شکرستان» به تلویزیون میآید.
در تعطیالت نوروز 13 ،قسمت
از ایــن پویانمایی بــا صــدای
شهابحسینی،هرشبساعت
 21پخش خواهد شد.
حمیدرضا آذرنگ که اکنون با سریال «نهنگ
آبی»بهکارگردانیفریدونجیرانیدرنمایش
خانگیحضوردارد،درصفحه
اینستاگرامشازممیزینقش
خــود در ایــن سریال انتقاد
کردهاست.

و پسر قصه هم شباهت زیادی به دهه  60ندارد
و بسیار امروزی است .مثال اواسط سریال دیدیم
که «حنانه» و «یوسف» با یکدیگر دو نفری غذا
میخورند و بعد «یوسف» خــودش به «حنانه»
پیشنهاد ازدواج میدهد.
▪چهرههایی تا همیشه جوان

سریال «لحظه گــرگ و میش» جــزو آن دسته
از سریا لهایی است که گذر زمان روی چهره
شخصیتهایش تاثیر خاصی نگذاشته است.
«یاسمن» نیز همچنان شبیه همان دختر  20و
چند ساله ای است که در ابتدای سریال دیدیم
و تنها تغییری که در چهره او دیــده میشود
روشن شدن رنگ ابروهایش است که کمکی
به باال رفتن سن او نکرده! یا وقتی «حامد» بعد
از  9سال از اسارت برگشت ،آثاری از سفیدی

در ریش و سبیلش دیــده میشد اما موهایش
کامال مشکی بود و ظاهرش چندان به فردی که
سالها در غربت اسیر بوده ،شبیه نبود .گریم
شخصیتهای دیگر مانند «هادی» و «یوسف»
هم اوضاع بهتری ندارد.
▪چرخه ُکند مرگ ،ازدواج و تولد

«لحظه گرگ و میش» میخواهد چالشها و
اتفاقاتی که چند خانواده از زمان جنگ تا دو
دهه بعد با آن درگیر هستند و تاثیر آن روزگار بر
خانواده را نشان دهد ،اما این روند بسیار کند
و یکنواخت روایت شده است ،به همین دلیل
هیجان خاصی در قصه وجود ندارد .از ابتدای
داستان ،از هر خانوادهای یک نفر فوت می کند،
بعد از مدتی عــزاداری ،ازدواج و تولدی اتفاق
می افتد و بعد دوباره مرگ و ازدواج و تولد! حاال

...

تعدادی اتفاق قابل پیشبینی را هم به این چرخه
ُکند اضافه کنید.
▪تکرار کلیشه قصههای عاشقانه

قصه «لحظه گرگ و میش» از الگوی کلیشهای
و تــکــراری بیشتر قصههای عاشقانه پیروی
میکند .از همان زمانی که همسر «سیاوش»
فوت کرد و «یاسمن» بعد از مرگ او از فرزند
«ســیــاوش» مراقبت م ـیکــرد ،مثل روز بــرای
مخاطب روشن بود که این دو با یکدیگر ازدواج
میکنند .بعد حامد برمیگردد و شاهد زندگی
جدید عشق ازدسترفتهاش است! یا وقتی لیال
بلوکات وارد قصه شد ،اتفاق قابل پیشبینی
بعدی جدایی «یاسمن» و «سیاوش» و ازدواج
«حامد» و «یاسمن» بود که این شبها شاهد
آن هستیم.

سینمای جهان

معرفی نامزدهای کمیسیون
مسابقات و سرگرمی جشنواره
جام جم
نامزدهای کمیسیون مسابقات و سرگرمی
جشنواره جام جم اعالم شدند
به گــزارش روابــط عمومی معاونت سیما،
در فهرست اسامی نامزدهای کمیسیون
مسابقات و سرگرمی پنجمین جشنواره
تلویزیونی جــام جــم ،چهار برنامه «فــاز»،
«هوش برتر»« ،کودک شو» و «دستم را بگیر»
نامزدهای بهترین پژوهش مسابقه هستند
و «پنج ستاره»« ،کودک شو»« ،زمانی برای
خندیدن» و «هوش برتر» برای جایزه بهترین
دکور نامزد شدهاند .در بخش نورپردازی
«هوش برتر»« ،برنده باش»« ،پنج ستاره» و
«کودک شو» نامزد هستند و حمید گودرزی
برای «پنج ستاره» ،محمدرضا گلزار برای
«برنده باش» ،پژمان بازغی برای «کودک
شو» و رضا رفیع برای «قند پهلو» نامزد عنوان
بهترین مجری شدهاند .نامزدهای بهترین
کارگردانی مسابقات تلویزیونی جشنواره
جا مجم «پنج ستاره»« ،فرمانده»« ،آقای
آتشنشان» و «برنده باش» هستند.
چهار مسابقه «آقــای آتشنشان»« ،برنده
باش»« ،کودک شو» و «پنج ستاره» نیز نامزد
بهترین مسابقه تلویزیونی شدهاند.

ویل اسمیت در نقش پدر  2قهرمان تنیس

ویل اسمیت در نقش پدر ونوس و سرنا ویلیامز
قهرمانان تنیس جهان ،نقشآفرینی خواهد
کرد.
به گزارش مهر ،ویل اسمیت در فیلمی با عنوان
«پادشاه ریچارد» نقش ریچارد ویلیامز پدر سرنا
و ونوس ویلیامز را برعهده گرفت .این فیلم بر

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

مبنای فیلم نامهای به قلم زاک بایلین ساخته
میشود و تمرکز داستان این فیلم بر ریچارد
ویلیامز است تا از سختیها ،شک و تردیدها،
اختالفنظرها و گذشته دردســرســاز خــود او
در مسیر هدایت و آمــوزش دخترانش بگوید.
این دو قهرمان تنیس جهان از چهار سالگی در
رقابتهای کامپتون کالیفرنیا حضور داشتند.
همه این ها در حالی است که پدر آنها سابقهای
در زمینه تنیس نداشت.
ویل اسمیت اکنون در حال تولید فیلم «پسرهای
بد برای همیشه» است که سومین قسمت فیلم
مشهور «پسرهای بد» است .هفته پیش اعالم شد
او به دلیل این که سرش شلوغ است در قسمت
دوم «جوخه خودکشی» حضور نخواهد یافت.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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اکران «شرلوک هولمز  »۳یک سال عقب افتاد

شرکت بـــرادران وارن ــر اعــام کــرد کــه اکــران
قسمت سوم سری فیلمهای «شرلوک هولمز»
با بازی رابرت داونی جونیور و جود الو یک سال
به تاخیر میافتد.
به گزارش آیسینما ،این فیلم بر اساس تصمیم
جدید  ۲۱دسامبر  ۲۰۲۱اکران خواهد شد.
پیش از این قــرار بود «شرلوک هولمز  »۳روز
کریسمس  ۲۰۲۰به نمایش درآیــد و داونــی و
الو نقش هولمز و واتسون را بار دیگر بازی کنند.
نکته جالب آن است که هنوز کارگردان قسمت
سوم انتخاب نشده است .دو فیلم اول را گای
ریچی فیلم ساز انگلیسی کارگردانی کرد که
در گیشه موفق بودند .فیلم اول در سال ۲۰۰۹
اک ــران شــد و در کــل دنیا  ۵۲۴میلیون دالر

فروخت .فیلم دوم با عنوان «شرلوک هولمز:
بــازی سایهها» در ســال  ۲۰۱۱توانست در
سراسر جهان  ۵۴۵میلیون دالر درآمد کسب
کند.
با زمان بندی جدید« ،شرلوک هولمز  »۳درست
یک دهه بعد از فیلم دوم اکران خواهد شد.

پانتهآ پناهیها مشغول بــازی در نمایش
«مالقات» به کارگردانی پارسا پیروزفر است.
او برای بازی در سریال «بانوی
عمارت» در میان نامزدهای
بهترین بازیگر زن جشنواره
جامجم نیز حضور دارد.
کمند امیرسلیمانی این روزها در حال ایفای
نقش در سریال «آخــر خــط» به کارگردانی
علیرضا مــســعــودی اســت.
تصویربرداری بخشهایی از
این سریال طنز قرار است در
سوریهولبنانانجامشود.
دارا حیایی در اولین تجربه حضور در قاب
تلویزیون،برایبازیدرسریال«ازسرنوشت»
جلوی دوربــیــن رفته اســت .او
پیش از این در فیلم سینمایی
«شعلهور» با پــدرش همبازی
شده بود.

...
خبر

زندگیشهیدبهشتیسریالمیشود

زندگیشهیدبهشتیدستمایهتولیدسریالی
 ۴۰قسمتیمیشود.
به گزارش ایسنا ،تحقیقات برای نگارش فیلم
نامه این سریال از یک سال و نیم پیش آغاز
شده است و برای پروسه تحقیقات سه مرحله
پژوهش اولیه و سرفصلها ،پژوهش جامع و
میدانیوهمچنینپژوهششکلیودراماتیک
در نظر گرفته شده است .تیم تحقیقات این
سریالبهسرپرستیسعیداصغرزادهکارخود
را دنبال میکنند و نگارش فیلم نامه بر عهده
حسین ترابنژاد است .تهیهکننده سریال
شهیدبهشتیمحمدرضاشفیعیومجریطرح
اینمجموعهمؤسسهوصفصباست.

