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سینمای ایران

اکرانفیلم«آشفتهگی»ازچهارشنبه
فیلم «آشفتهگی» به کارگردانی فریدون جیرانی و
«مشت آخر» به کارگردانی مهدی فخیمزاده از این
هفتهاکرانمیشوند.
غالمرضافرجیسخنگویشورایصنفینمایشدر
گفتوگوبامهردربارهجلسهروزیکشنبه ۲۴آذرماه
شورایصنفینمایشگفت«:فیلمسینمایی«مشت
آخر» به کارگردانی مهدی فخیمزاده از چهارشنبه
 ۲۷آذر ماه در گروه فرهنگ روی پرده میرود .فیلم
سینمایی«آشفتهگی»بهکارگردانیفریدونجیرانی
نیز از چهارشنبه  ۲۷آذرماه در گروه زندگی اکران
میشود،همچنینکففروشفیلمهابررسیشدهو
نمایشآثاردیگریکهرویپردههستند،ادامهدارد».

چهره ها و خبر ها

تلویزیونشیرینمیشود

 9سریال طنز این روزها در مراحل مختلف تولید است و به زودی روی آنتن سیما میرود

مصطفی قاسمیان  -سالهاست که میشنویم
فضای تلویزیون غمگین است و سریالها تلخ؛
انتقادیکهدردهه 90بیشترازقبلشدهوبهنظر
میرسدآنچنانبیراههمنیست.اگرچهدرتمام
این سالها ،ملودرامهای پرمخاطبی همچون
«نرگس»« ،ستایش» و «آوای باران» از تلویزیون
پخششدهوباسلیقهشمارزیادیازمخاطباننیز
همخوانبوده،اماهمچنانذهنیتمخاطبان،بر
غمگینوتلخبودنسریالهایصداوسیمااستوار
است .این روزهــا که به تازگی بخش اول «فوق
لیسانسهها»بهپایانرسیدهو«زیرهمکف»پخش
خودراآغازکرده،سریالهایطنزنسبت ًاپرشماری
نیزدرحالتولید استودرنوبتپخشقرارداردو
آنطورکهپیداست،دررویکردجدیدصداوسیما،
قراراستکهتلویزیونشیرینشود.
▪آخرخط

فیلمکیارستمی،هشتمینفیلمدهه
آسوشیتدپرس فیلم «کپی برابر اصل» را به عنوان
یکیاز ۱۰فیلمبرتریکدههگذشتهانتخابکرد.
به گزارش ایسنا ،در این فهرست فیلم «کپی برابر
اصل» ساخته عباس کیارستمی و محصول سال
 ۲۰۱۰مــیــادی ،در رتــبــه هشتم جــای گرفته
اســت .این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در
شصتوسومین جشنواره فیلم کن تجربه کرد و
مــورد توجه و تحسین منتقدان قــرار گرفت .این
فیلم جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره را نیز برای
بازیگر فرانسوی ژولیت بینوش به ارمغان آورد .در
فهرست  ۱۰فیلم برتر دهه اخیر سینما به انتخاب
آسوشیتدپرس« ،درخــت زندگی» رتبه نخست را
به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتیب «رشته
خیال»«،مارگارت»«،لیدیبرد»«،مهتاب»«،جایی»
و«جنگسرد»قرارگرفتهاند.

مریال زارعی این روزها در حال
ایــفــای نقش در فیلم «ک ــارو»
به کارگردانی احمد مرادپور
اســـت .او در ایــن فیلم گریم
متفاوتی دارد و نقش یک زن
ُکرد را بازی میکند« .کــارو» محصول سازمان
هنری اوج است.

بینشبکههاییکهسریالتولیدمیکنند،شبکه
 3بیشترین تالش را برای ساخت آثار کمدی به
خرجدادهاست.یکهفتهپیش،بخشاول«فوق
لیسانسهها»بهپایانرسیدودیروزخبررسیدقرار
است از اول دیماه« ،آخر خط» روی آنتن برود.
نویسندگی و کارگردانی این مجموعه به عهده
علیرضا مسعودی کمدین و طنزپرداز مشهدی
بودهاست.داستان«آخرخط»دربارهدوپسرخاله
بسیار شرور است که خانوادههایشان را به ستوه
آوردهاند و پس از آن که به دلیل ارتکاب جرمی ،به
زندان میافتند ،تصمیم به مهاجرت میگیرند.
جالب این که علی صبوری نفر اول «خنداننده
شو»2ازبازیگراناصلیاینسریالاست.
▪کتونیزرنگی

مدتیاستکهعلیمالقلیپوراولینسریالخود
را کلید زده و احتما ًال در زمستان امسال ،آن را به
آنتن میرساند .فرزند رسول مالقلیپور ،پیشتر
یک فیلم سینمایی با عنوان «قندون جهیزیه» را

کارگردانیکردوچندیپیشنیزمستندجنجالی
«راهطیشده»رادربارهمهندسبازرگانساخت.
هدایتهاشمی،ملیکاشریفینیا،علیسلیمانی
و محمود جعفری در سریال «کتونی زرنگی»
بازی میکنند و هنوز خالصه داستان آن منتشر
نشده است .این مجموعه 20قسمتی ،محصول
مشترکحوزههنریوشبکه 3سیماست.
▪پایتخت

«پایتخت» از معدود سریالهای مــورد انتظار
تلویزیون اســت .ماجراهای «نقی معمولی» و
خانوادهاش هرگاه روی آنتن بوده ،سریالهای
دیگر را به راحتی شکست داده و ظاهر ًا بیرقیب
است« .پایتخت »6اگرچه خشایار الوند نویسنده
اصلی خــود را از دســت داده ،امــا ارکــان اصلی
مجموعه شامل سیروس مقدم ،محسن تنابنده
و الــهــام غــفــوری ســر جایشان هستند و امید
اول تلویزیون بــرای نــوروز  .99در فصل ششم
«پایتخت» ،مهران احمدی هم به جمع بازیگران
برمیگردد و بــدون تردید به جذابیت سریال
اضافه خواهد کرد .همچنین دیــروز خبر رسید
قرار است «بهتاش فریبا» با بازی بهرام افشاری،
در نقش دروازهبــان تیم نساجی قائمشهر جلوی
دوربین برود و از همین حاال ،اطمینان داریم که
موقعیتهایبامزهایخواهدداشت.
▪قصههایکامیون

سیدمسعود اطیابی که در سالهای اخیر ،دو
قسمت کمدی سینمایی «تگزاس» را ساخته و
«انــفــرادی» و «دینامیت» را هم به زودی به پرده
سینما میفرستد ،بعد از چند سال به تلویزیون
برگشته و یک سریال کمدی را کلید زده است که
احتما ًال نوروز 99روی آنتن شبکه 2خواهد رفت.
اگرچه فرمول پرفروش شدن «تگزاس» چندان به
کمکاطیابینمیآید،اماباحضورمهدیهاشمی
و نسرین مقانلو به عنوان بازیگران اصلی سریال،

میتوانبهموفقیتآننسبت ًاخوشبینبود.
▪دوپینگ

رضا مقصودی فیلم نامهنویس باسابقه سینمای
کمدی که دو سال پیش اولین فیلم سینمایی
خودراباعنوان«خجالتنکش»کارگردانیکرد،
قــرار است بــرای نــوروز امسال شبکه  ،3سریال
«دوپینگ» را بسازد .مقصودی تصویربرداری
سریالش را در سکوت خبری شروع کرده و نه از
معرفی بازیگران آن خبری هست و نه از خالصه
داستان آن .اگرچه آنطور که پیداست ،پخش آن
درنوروز 99ازشبکه،3قطعیشدهاست.احتما ًال
نــوروز  ،99بعد از چندین سال ،برای اولین بار
شاهدپخشسهسریالطنزباشیم.
▪فوقلیسانسهها

همانطورکهپیشتردرهمینصفحهخواندهاید،
«فوق لیسانسهها» در  50قسمت ساخته شده
و حدود  20قسمت آن که هنوز پخش نشده ،در
فاصله نوروز و رمضان  99روی آنتن شبکه  3می
رود .محصول ســروش صحت و ایمان صفایی
نویسندگان خالق این مجموعه ،در دو فصل اول
در اوج قرار داشت ،اگرچه فصل سوم آن با برخی
انتقادات همراه شد« .فوق لیسانسهها» با حضور
هوتنشکیبا،امیرحسینرستمی،امیرکاظمی،
متین ستوده ،بیژن بنفشهخواه و کاظم سیاحی،
از حضور چهرههای شناختهشده بسیاری بهره
میبرد و پیشبینی موفقیت  20قسمت پایانی
آن،هیچکارسختینیست.
▪نیوجرسی

جواد رضویان و سیامک انصاری که به عنوان دو
بازیگر باسابقه سریالهای طنز مهران مدیری
شناخته میشوند ،مدتهاست که همکاری
خــود را بــرای ساخت یک سریال کمدی آغاز
کردهاند«.نیوجرسی»کهالبتهنامآنموقتاست
و تغییر خواهد کرد ،تنها مجموعه  90شبی در

میان سریالهای طنزی است که این روزها در
صداوسیمادرمرحلهتولیدقراردارند.اینسریال
البته به ایالت «نیوجرسی» آمریکا ربطی ندارد،
بلکه دربــاره دو باجناق است که در شهرداری
کار میکنند و گاهی درگیر بلوکهای سیمانی
شهرداری میشوند که به «نیوجرسی» معروف
است.اینسریال،احتما ًالپیشازتابستان 99به
آنتننخواهدرسید.
▪نون.خ

فصل دوم مجموعه محبوب «نــون.خ» با بازی و
کارگردانی سعید آقاخانی ،چند روزی هست که
به مرحله تصویربرداری رسیده است و گفته شده
در رمضان  ،99در جدول پخش شبکه یک سیما
قرارخواهدگرفت.اینفصلهمادامهماجراهای
نورالدینخانزادهتولیدکنندهتخمهاهلکرمانشاه
است و در همین استان تولید میشود .سعید
آقاخانی ،حمیدرضا آذرنــگ ،شقایق دهقان و
مجیدیاسرازبازیگرانفصلدومهستند.
▪زیرخاکی

جلیل سامان که با سهگانه سریالهای انقالبی
«ارمغان تاریکی»« ،پــروانــه» و «نفس» شناخته
مــیشــود ،مــدتــی هست کــه بــه یـــاری همکار
تهیهکنندهاشرضانصیرینیا،سریال«زیرخاکی»
را کلید زده اســت .این مجموعه هم در فضای
انقالب اسالمی میگذرد و به نوعی ،اولین طنز
مرتبط با این واقعه است .داستان سریال درباره
مردی است که به دنبال گنج زیرخاکی است و
بــرای یافتن آن ،درگیر ماجراهای خندهداری
میشود .گــروه بازیگران سریال شامل پژمان
جمشیدی ،هــادی حجازیفر ،ژالــه صامتی،
گوهر خیراندیش و نــادر فالح از جذابیتهای
«زیرخاکی» است .تصویربرداری این مجموعه
 26قسمتی،ازتابستانامسالآغازشدهواحتما ًال
تولیدآنتابهارسال 99طولمیکشد.

مــحــمــدرضــا گـــلـــزار پـــس از
کنسرتی کــه مــدتــی پیش در
ل ـسآنــجــلــس بـــرگـــزار ک ــرد،
قصد دارد به زودی در تهران،
کنسرت اجرا کند .اجرای او در
لسآنجلس پرحاشیه بود و در نهایت ،با استقبال
خوبی مواجه شد.
الناز شاکردوست در جشنواره
فیلمهای سیاسی کاراسون در
فرانسه ،جایزه بهترین بازیگر زن
رابرایبازیدرفیلم«شبیکهماه
کامل شد» دریافت کرد .جایزه
بهترینفیلمجشنوارهنیزبههمینفیلمرسید.
علی مصفا تا چند روز آینده با
فیلم «جهان با من برقص» اثر
سروشصحت،بهسینمامیآید.
او به تازگی با دو فیلم «سال دوم
دانشکده من» و «مــردی بدون
سایه»حضورناموفقیدرگیشهداشتهاست.
پریناز ایزدیار بازی در فیلم «مغز
استخوان» ساخته حمیدرضا
قربانی را به پایان رسانده است.
جــواد عزتی ،بابک حمیدیان،
بهروزشعیبیونویدپورفرج،دیگر
بازیگرانیهستندکهدراینفیلمحضوردارند.
ســـارا بــهــرامــی اوایـــل دیمــاه
بـــرای اجــــرای تــئــاتــر «مـــن یه
زنــم ،صدامو میشنوین؟» به
کارگردانی کاملیا غزلی ،روی
صحنه میرود و در این نمایش
با ستاره اسکندری ،شبنم فرشادجو و هانا کامکار
همبازی میشود.

