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مانکن؛ آغاز هندی با بازی های
ضعیف
منامه
آیاحضورستارهها،ضعفهایفیل 
وکارگردانیراجبرانمیکند؟

آنگونه که از تبلیغات گسترده مبنی بر حضور
ستار ههای متعدد در سریال نمایش خانگی
«مانکن» برمیآمد ،تصور اولیه این بود که با
سریالی متفاوت روبـهرویــیــم ،امــا قسمت اول
«مانکن» نشان داد که به ویژه اگر قرار باشد ،در بر
همین پاشنه بچرخد« ،مانکن» جز حضور پرتعداد
ستارهها ،هیچ در آستین ندارد .طبعا برای داوری
دقیقتر باید چند قسمت سریال را لحاظ کرد،
اما نقصهای قسمت اول سریال را نیز نمیتوان
نادیده گرفت.
▪فراق کاوه و همتا

داستان از جدایی دو دلداده در شبی برفی آغاز
میشود و البته با بازیهای ضعیف امیرحسین
آرمان (در نقش کاوه) و نازنین بیاتی (در نقش
همتا) آن چــه بــه دل نمینشیند ،غــم فــراق و
همچنین تلخی وعدهشکنی «کاوه» است« .کاوه»
و «همتا» هر دو از دل خانوادههای پرمشکل سر
بــرآوردهانــد و عجب آن که «همتا» باید در شب
جدایی از «کــاوه» ،غم جدایی از مادر و عزیمت
به خانه مادربزرگ را هم به جان بخرد .اصرار
مــادر «همتا» بر ضــرورت نقل مکان او به خانه
مادربزرگش و پذیرفتن این خواسته مادر آن هم
در شب جدایی از «کــاوه» ،آنچنان پرشتاب و
تصنعی رخ میدهد که گویی کارگردان هدفی
جز حداکثری کردن اتمسفر تراژیک قسمت اول
را در سر ندارد.
▪وصال کاوه و کتایون

در سوی دیگر ماجرا« ،کتایون »با بازی نسبتا
قابل قبولتر مریال زارعی در انتظار ازدواج و در
واقع ،معامله با «کاوه» است .کتایون که به تبعیت
از کلیشهها ،از کاوه مسنتر و از ثروت هنگفت
و زندگی الکچری بهر همند است ،بدهیهای
پدر زندانی «کــاوه» را می پــردازد تا او را به قول
خودش ،در این معامله بخرد.
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داریوشاسدزاده درگذشت

تلویزیون

مردی که میخواست عمرش به یک قرن برسد
داریــوش اســدزاده بازیگر پیش کسوت تئاتر،
سینما و تلویزیون ،پس از هشت دهه فعالیت
هنری ،در سن  ۹۶سالگی درگذشت.
به گــزارش ایسنا ،اســدزاده متولد اول آذرماه
 ۱۳۰۲در کرمانشاه بود .او در  ۲۰سالگی وارد
عرصه بازیگری شد و سا لها در مقام بازیگر،
نویسنده و کــارگــردان در تئاتر تهران (نصر)
فعالیت کرد .او دانش آموخته معادل دکترای
رشته ادبیات هنر در آمریکا با تایید دانشگاه
تهران و دارنــده نشان درجــه یک هنر ،استاد
دانشگاه و بازیگر قدیمی بود.
زندهیاد اســدزاده در سال  ۱۳۲۱وقتی ۱۹
ساله بــود بازیگری و نویسندگی را در تئاتر
اللهزار شروع کرد و همان سال با نمایش «لیلی
و مجنون» بــرای اولین بار روی صحنه رفت.
پدرش ،اما مخالف بازیگریاش شد و او مجبور
بود پنهانی کار کند .در سال  ۱۳۳۳وقتی ۳۱
ساله شد بعد از سا لها تجربه بــازی در تئاتر
توانست با فیلم سینمایی «همسر مزاحم» اولین
بار جلوی دوربین برود .او بعد از سالها فعالیت
در سال  ۱۳۷۹به مدت یک سال رئیس انجمن
بازیگران ایــران شد و به مدت پنج دوره عضو
داوران خانه سینما بود .همچنین چندین کتاب

از پیروزی انقالب اسالمی ،ایران را ترک کرد
و در سال  ۱۳۶۵پس از  ۱۰سال اقامت در
آمریکا بازگشت و در دو سریال «سمندون» و
زیادی
«خانه سبز» و فیلمهای سینمایی
مثل «دو نیمه سیب»« ،همسر»،
«قــادههــای طــا»« ،یتیمخانه
ای ــران»« ،زمــان از دسترفته» و
«بوی کافور ،عطر یاس» بازی کرده
است .آخرین فیلم او هم «حکایت
دریـــا» بــه کــارگــردانــی بهمن
فرمانآرا بود که هنوز رنگ
پرده را به خود ندیده
است.

در زمینه تاریخ تئاتر نیز به چاپ رسانده است که
از جمله آن میتوان به کتاب «تماشاخانه تهران»
و «سیری در تاریخ تئاتر ایــران» اشــاره کرد.
اســدزاده در سال  ۱۳۹۱وقتی  ۸۹ساله بود
نشان درجه یک هنری را از محمود احمدینژاد
رئیسجمهور وقت دریافت کرد.
زنــدهیــاد اســـدزاده یــک ســال قبل در مراسم
نکوداشت خود که در خانه هنرمندان برگزار
شد ،گفته بود« :ناصرالدین شاه آرزویش بود
 ۱۰۰ساله شود اما به آرزویش نرسید امیدوارم
من به آرزویم برسم و به قرن برسم ».او در عین
حال درباره سوابق هنری خود گفته بود« :من
 ۸۰ســال اســت کــه در عرصه فرهنگ و هنر
فعالیت میکنم و با گذشت زمان دریافتم که
عشقاصالبیمعنیاست.منیکعمرخواندم،
نوشتم ،بازی و زندگی کردم اما به گذشته که
نگاه میکنم میبینم همه اینها هیاهویی است
برای هیچ .هر بار که فردی از من میخواهد
برای ورود به دنیای بازیگری او را راهنمایی
کنم به صراحت میگویم که هرگز وارد این
دنیا نشود».
داریوش اسدزاده در دهه  ۴۰و  ۵۰شمسی در
بیش از  ۵۰فیلم سینمایی ایفای نقش و پیش

صداوسیما شریک افزایش درآمد
آگهیدهندهها

معرفی سریالهای تلویزیون که در شبهای محرم روی آنتن میروند

امیدهابه«ترورخاموش»

گروه سینما و تلویزیون  -با پایان قریبالوقوع سه سریال
روتین تلویزیون ،از اوایل محرم سه مجموعه دیگر جایگزین آنها
میشوند« .بوی باران» شبکه یک جای خود را به «ترور خاموش»
خواهد داد که در همان ژانر معمایی تولید شده ،به جای سریال
«کابینه» که برشی از «معمای شاه» است« ،مرضیه» روی آنتن
شبکه 2خواهد رفت و مینیسریال «دریا نزدیک است» جایگزین
سریال «بانوی سردار» در شبکه 3خواهد شد .دو عنوان از این سه
مجموعه ،به نوعی به محرم ارتباط دارد و «ترور خاموش» این گونه
نیست .در ادامه معرفی کامل این سه مجموعه را میخوانید.

است که با وجود گروه بازیگران نسبت ًا خوب ،موفقیتی در گیشه
کسب نکرد.
چهرهها« :ترور خاموش» از گروه بازیگران خوبی بهره میبرد.
سعید راد که پس از «در چشم باد» در تلویزیون حضور پیدا نکرده،
در نقش یک مأمور امنیتی بازی کرده است .حمید عطایی که با
نقش «سائب» در سریال «مختارنامه» شناخته میشود ،از دیگر
بازیگران اصلی سریال است و چهرههایی چون پرویز فالحیپور،
پریوش نظریه ،ستاره اسکندری ،سامیه لک ،نازنین فراهانی،
رویا میرعلمی و آناهیتا افشار نیز در این مجموعه حضور دارند.

دوممجموعه«بیقرار»رویآنتنرفتکهتوفیقچندانینداشت.
چهرهها :ترکیب بازیگران «مرضیه» نسبت ًا امیدوارکننده است.
بازیگر اصلی سریال ماهچهره خلیلی است که نقش «مرضیه»
و امیرحسین صدیق نقش همسر او را ایفا میکند .داریوش
ارجمند ،گوهر خیراندیش ،مجید مظفری ،پژمان بازغی و علی
اوجی نیز از دیگر چهرههای این مجموعه هستند.

چهره ها و خبر ها

▪عاشقانههای فرزین به کار نیامد

تا ایــن بخش از داســتــان که مخاطب را به یاد
فیلمهای پــرســوزوگــداز هــنــدی مــیانــدازد،
جــاذب ـهای در «مانکن» نمیتوان یــافــت ،زیــرا
جذابیتهای زندگیهای الکچری آنقــدر در
سریا لهایی مانند «عاشقانه» و «رقــص روی
شیشه» دستمالی شدهاند که دیگر وجه تمایزی
برای یک سریال تازهکار نمایش خانگی به شمار
نمیروند .در این میان ،فرزاد فرزین کوشیده
باخواندن ترانههایی در وصف دردمندی عاشقان
دلخسته ،در تنور ج ّو احساسی سریال بدمد اما
بعید میدانم این عاشقانهها هم توانسته باشد به
جمع شدن اشکی در چشمی بینجامد .حال باید
منتظر بود و دید که آیا با ورود سایر ستارهها مانند
محمدرضا فروتن به ادامــه ماجرا ،آیا «مانکن»
حرفی برای گفتن خواهد داشت یا نه؟

مــشــاور رئیسجمهور در نــامــهای خــطــاب به
حجتاالسالم محسنی اژهای رئیس شــورای
نظارت بر سازمان صداوسیما درباره مدل جدید
کسبدرآمداینرسانهتذکرداد.
بــه گــــزارش ایــرنــا ،حــســامالــدیــن آشــنــا مشاور
رئیسجمهورونمایندهقوهمجریهدرشوراینظارت
بر صداوسیما در نامهای خطاب به حجتاالسالم
محسنی اژهای دربــاره مدل جدید کسب درآمد
صداوسیما تذکر داد و خواستار کسب مجوز این
رسانه از نهادهای نظارتی از جمله شورای نظارت
بر صداوسیما و بررسی ابعاد فرهنگی و تاثیر آن بر
سبکهای مصرف و زندگی شد .در این نامه آمده
است:
«سازمانصداوسیمادرحوزهتبلیغاتتجاری،مدل
جدیدکسبدرآمدتحتعنوانrevenuesharing
رابرگزیدهاست.تبلیغاتشرکتعالیسنمونهاین
مدلجدیدکسبدرآمداست.دراینمدل،سازمان
درافزایشدرآمدآگهیدهندهشریکاست.اشکال
واردهبهمدلجدیدکسبدرآمدسازمان،ایجادشبه
انحصار تبلیغاتی برای شرکتهای تازهوارد بازار
است.عالوهبرایجادشبهانحصاربرایشرکتهای
تازهوارد،ایننوعتبلیغاتباتوجهبهقابلیتالگویی
وتعمیمپذیریونیزاثرگذاریشانبرسبکزندگی
وسبکمصرف،بایدنیازبهکسبمجوزازنهادهای
نظارتی از جمله شــورای نظارت داشته باشند.
مستدعی است دستور فرمایید ضمن مکاتبه با
سازمان در خصوص موارد مطروحه در این نامه،
کارشناسانشوراینظارت،گزارشیجامعدرباره
ابعاد مختلف مدل جدید کسب درآمد صداوسیما
تهیهوتجربیاتودیدگاههایجهانیدربارهایننوع
تبلیغاتراجمعآوریکنند».

دریا نزدیک است
 6قسمت ،شبکه 3

ترور خاموش

مرضیه

 31قسمت ،شبکه یک

 15قسمت ،شبکه 2

قصه« :تــرور خاموش» سریالی معمایی است که به معضالت
اجتماعی م ـیپــردازد .خط اصلی قصه اعــام نشده ،امــا از
تیزرهای سریال این گونه برمیآید که مواد مخدر ،موضوع اصلی
«ترور خاموش» است و در حاشیه آن ،به مسائلی چون طالق و
یپردازد.
حاشی هنشینی م 
کارنامه سازندگان :احمد معظمی کــارگــردان ،ابوالفضل
صفری تهیهکننده ،هومان فاضل نویسنده و مرتضی اصفهانی
مشاور امنیتی سریال ،گروه سازندگان «ترور خاموش» را تشکیل
میدهند که پیشتر سریال باکیفیت «سارق روح» را ساختند که
البته به دلیل پخش از شبکه  ،5به اندازه ظرفیتش مورد توجه
قرار نگرفت .مهم ترین اثر کارگردان اما ،فیلم «حریم شخصی»

قصه :طبق خالصه داســتــان رسمی که سازندگان منتشر
کردهاند ،سریال درباره خانم دكتر جراحی به نام «مرضیه» است
كه همراه خانواد هاش زندگی شادی دارد ولی یک ماجرای
مالی-اقتصادی ،اعتقادات و رفتارهای آ نها را دستخوش
تغییر می کند .قصه سریال از یک ماه محرم تا ماه محرم سال بعد
یشود.
روایت م 
کارنامه سازندگان:نویسندهوکارگردانسریالفلوراساماست
و تهیهکنندگی آن را همسرش مجید اوجی برعهده داشته است.
سام که پیشتر بازیگر بوده ،تا به حال چندین سریال ساخته که
بیشترشان ناموفق بوده و تنها «ناز و نیاز» تا حدی توانست نظر
مخاطبانرابهخودجلبکند.ازاینکارگردانسالگذشتهفصل

قصه :بر اساس خالصه داستان رسمی ،این مجموعه درباره
«علی» است که به مراقبت از بیماران در حال احتضار میپردازد.
او در تالش معاش برای خانوادهاش ،فراز و نشیبهایی را از سر
یگذراند.
م 
کارنامه سازندگان :سریال «دریــا نزدیک اســت» را علی
مهدیپور کارگردانی کرده که سابقه چندان پرباری ندارد و
احتما ًال این اولین تجربه کارگردانی اوست .در کنار او ،فرزین
مهدیپورنویسنده وتهیهکنندهاینمجموعهقرارداردکهدردهه
هفتاد یکی دو فیلم چون «بزرگ خیلی بزرگ» و «روز دیدنی» را
ساخته است.
چهر هها :جهانگیر الماسی ،نــادر فــاح و بهرام ابراهیمی
بازیگران اصلی مجموعه «دریا نزدیک است» هستند و چهرههای
دیگری چون مریم سرمدی ،علی طالبلو و رضا فیاضی نیز در
این سریال آنها را همراهی میکنند.

فیلم«برکینگبد»پاییزرونماییمیشود
یــک فیلم بلند سینمایی بــر اســاس سریال
معروف و تحسینشده «برکینگ بد» به زودی
از سوی کمپانی نتفلیکس عرضه میشود.
به گــزارش ایسنا ،ایــن فیلم با عنوان «راه:
فیلم برکینگ بد» روز  ۱۱اکتبر ( ۱۹مهر)
در سایت نتفلیکس عرضه میشود و قرار
اســت پس از آن از شبکه  AMCنیز به روی
آنتن بــرود .وینس گیلیگان سازنده سریال

«برکینگ بد» ،کارگردانی و نویسندگی این
فیلم بلند سینمایی را بر عهده دارد و آرون پل
بار دیگر در نقش «جسی پینکمن» در این فیلم
مقابل دوربین رفته است و البته نامی از برایان
کرانستون بازیگر اصلی نقش «والتر وایت» در
فیلم دیده نمیشود .در خالصه داستان این
فیلم آمده است :در سایه فرار دراماتیک «جسی
پینکمن» از اسارت ،او حاال باید با گذشته خود

کنار بیاید تا بتواند آیندهای برای خود بسازد.
سریال «برکینگ بد» که بین سا ل  ۲۰۰۸تا
 ۲۰۱۳در قالب پنج فصل پخش شد روایتگر
داستان «والتر وایت» (برایان کرانستون) معلم
شیمییکدبیرستاناستکهمبتالبهسرطان
ریه پیشرفته است و تصمیم میگیرد پیش از
فرارسیدن مرگش و برای تأمین مالی خانواده
بــه هــمــراه یکی از دانــشآمــوزانــش (جسی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

پینکمن) دست به تولید و پخش متامفتامین
(شیشه) بزند اما رفتهرفته تبدیل به یکی از
بزرگ ترین مافیای مواد مخدر در جنوب ایاالت
متحده مـیشــود .ایــن سریال تحسینشده
در طول دوران پخش موفق به کسب جوایز
متعدد امی و گلدنگلوب بهترین سریال درام
و همچنین جوایزی برای برایان کرانستون و
آرون پل شد.
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مـــهـــدی هــاشــمــی بـــه فیلم
ســیــنــمــایــی «انـــــفـــــرادی» به
کـــارگـــردانـــی ســیــدمــســعــود
اطیابی پیوست و در این فیلم
بــا احــمــد مــهــرانــفــر همبازی
میشود .هاشمی در آخرین فیلم اطیابی با عنوان
«تگزاس »2هم بازی کرده بود.
رامــبــد جـــوان تهیهکنندگی
نــمــایــش «زیــبــایــی گــاهــی زن
است» را به کارگردانی سهراب
حسینی برعهده گرفته که قرار
است در پردیس تئاتر شهرزاد
روی صحنه برود .بنابراین او به زودی به ایران باز
خواهد گشت.
پوران درخشنده پس از فراغت
از ساخت فیلم «هیس! پسرها
گــریــه نــمـیکــنــنــد» ،بــه ســراغ
فیلمی درباره عالقه نوجوانان
ایرانی به گروه موسیقی کرهای
«بیتیاس» خواهد رفت .طبق گفته وی ،این
گروه  9میلیون هوادار ایرانی دارد.
فردوس حاجیان مجری برنامه
خاطرهانگیز «شهرک الفبا» این
روزهابابیماریدستوپنجهنرم
میکند .به گفته دختر وی ،این
مجری سرشناس دهه شصت
تلویزیون بار دیگر در بیمارستان بستری شده
است.
پـــــگـــــاه آهـــــنـــــگـــــرانـــــی از
ممنو عالخروجی خــود خبر
داده اســت .او که میخواست
برای شرکت در جشنواره فیلم
باتومی بــه گرجستان بــرود،
مدعی شده به دلیل پروند های که از سال 88
داشته ،امکان خروج از کشور را ندارد.

