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بهروز بقایی با سریال نوستالژیک
«نوعی دیگر» به شبکه  5می آید

...

مصطفــی قاســمیان  -احتما ً
ال دربــاره عصــر طالیــی تلویزیون
شــنیدهاید؛ دورهای که از حدود سال  2013شــروع شده و طی
آن کمکــم ســریالهای تلویزیونی خــود را به عنــوان اصلیترین
ســرگرمی نمایشــی ملتهــا مطــرح کردهانــد .در همــان زمــان

فیلــم «مغزهای کوچــک زنــگ زده» بــه کارگردانی هومن
ســیدی ،اواخر مهرماه اکران خواهد شــد .ســعید سعدی
تهیهکننده ســینمای ایــران در گفتوگو با فــارس ،درباره
پروژ ههــای ســینمایی خــود گفــت« :فیلــم ســینمایی
«دمســرخها» از چهارشــنبه هفته گذشــته به ســرگروهی
«باغکتاب» نمایش خــود را آغاز کرده اســت .این فیلم یک
فیلم کمدی است و داستان جذابی را روایت میکند».
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تصور نمیکنید آغاز اکران
یــک فیلــم کمــدی در روزهایی کــه به مــاه محــرم نزدیک
میشــویم ،به فــروش فیلــم صدمــه بزنــد ،بیان کــرد« :ما
چارهای جز اکران فیلم در این بازه زمانی نداشــتیم ،البته
اگر کف فــروش فیلم پاییــن نیاید ،مــا بعد از دهــه اول ماه
محرم نیز میتوانیم اکران فیلم ســینمایی «دمسرخها» را
ادامه دهیم.
تهیهکننده فیلــم ســینمایی «مغزهای کوچــک زنگزده»
خاطرنشان کرد« :این روزها در حال مذاکره با پخشکننده
مناســبی برای اکــران فیلم ســینمایی «مغزهــای کوچک
زنگزده» هســتیم .برنامهریزی مــا برای اکــران این فیلم
اواخر مهرماه امســال اســت و امیدواریم که بتوانیم اکران
مناسبی برای این فیلم مهیا کنیم».
سعدی درباره وضعیت فیلم ســینمایی «پریسا» هم گفت:
«این فیلم چند اصالحیه دارد که در حال انجام آنها هستیم
و به محض اتمام اصالحیهها درباره اکران آن تصمیمگیری
میکنیم».

اکران فیلم «تنگه ابوقریب» در مناطق
جنگ زده

چهره ها و خبرها

مهاجرانقابکوچک

روند درمان جمشید مشایخی پایان یافت

«مغزهای کوچک زنگ زده» اواخر مهر
اکران میشود

...

 8ستاره جهانی که در سال  2018از سینما به تلویزیون آمدند

سینمای ایران

وضعیت جسمی جمشید مشایخی روبه بهبود است و بعد از
انجام فیزیوتراپی ،از بیمارستان مرخص میشود.
سام مشــایخی در گفت وگو با مهر ،درباره آخرین وضعیت
جســمی جمشــید مشــایخی بیان کرد« :پــدرم هنــوز در
بیمارســتان بستری اســت ،اما خدا را شــکر حالش بسیار
خوب است و فقط برای مراقبتهای بیشتر در بیمارستان
است».
وی دربــاره زمان ترخیص ایــن بازیگر پیش کســوت اظهار
کرد« :ابتدا قرار بود پدرم شــنبه  ۱۳مرداد از بیمارســتان
مرخــص شــود اما چــون کمــی در این مــدت دچــار ضعف
عضالنی و جسمی شده بود ،این چند روز هم در بیمارستان
ماند تا برای او فیزیوتراپی انجام شود».
مشایخی بیان کرد« :روند درمان جمشید مشایخی کامال
پایان یافته اســت و اکنــون فقط داروهــای تقویتی مصرف
میکند».

مهر -مجموعه تلویزیونی «نوعی دیگر» محصول  1375و به کارگردانی بهروز بقایی ،شنبه تا چهارشنبه ،ساعت  ۲۲:۱۵از شبکه پنج سیما روی آنتن میرود .در
این مجموعه تلویزیونی ،چگونگی رفتار فرزندان با والدین و نوع برخورد والدین با آن ها در قالب داستانهای کوتاه مطرح میشود و محوریت آن روابط فردی در
خانواده است .مجموعه «نوعی دیگر» با حضور بازیگرانی چون بهروز بقایی،پرستو گلستانی،رامبد جوان و رضا فیاضی در ۱۳قسمت ۱۰دقیقهای پخش میشود.

موجــی از حضور ســتارههای ســینما در ســریالهای تلویزیونی
به راه افتــاد و چهرههایی چون کوین اسپیســی ،نیکول کیدمن،
متیو مککانهی ،وایــوال دیویس ،آنتونی هاپکینــز ،جنیفر لوپز،
کالیــن فارل ،ویــل اســمیت و ...بــرای اولین بــار در ســریالهای

النــاز شاکردوســت بــه جمــع بازیگــران فیلــم ســینمایی
«ماجرای نیمروز  »2به کارگردانی محمدحسین مهدویان
پیوســت .او در این فیلم که دربــاره عملیات
مرصاد اســت ،نقش اصلی زن را بازی
میکند .شاکردوست فیلم سینمایی
«سراســر شــب» فرزاد موتمــن را هم
آماده اکران دارد.

تلویزیونــی حضور یافتنــد .این موج امســال نیز به شــدت ادامه
داشته و حتی بزرگتر از قبل شده اســت .هشت ستارهای که در
ادامه دربارهشان میخوانید ،همگی در سال  2018یک سریال
تلویزیونی دارند که پخش شده یا خواهد شد.

کوینکاستنر

هیالری سوانک

شان پن

ایمی آدامز

اگرچه کویــن کاســتنر از دوران اوج فاصلــه دارد و دیگر
ستاره بزرگ دهه نود هالیوود نیست ،اما همین حاال هم
با سابقه دو جایزه اسکار ،حضورش در تلویزیون خبرساز
است .او ســال گذشته در ســریال «یلوســتون» محصول
شــبکه پارامونت بازی کرد و حاال چند هفتهای است که
این سریال را روی آنتن دارد .این سریال وسترن ،درباره
مزرعهداری اســت که اقتــدار محلیاش به خطــر افتاده
اســت .کوین کاســتنر با بازی در نقش اول «یلوستون»،
خاطــرات وســترن بهیادماندنی «با گرگهــا میرقصد»
را زنــده کرده اســت .خالــق این ســریال تیلور شــرایدن
است که نویسندگی دو قسمت «سیکاریو» و کارگردانی
«رودخانه ویند» را در کارنامه دارد« .یلوســتون» بیش از
دو برابر میانگین بینندگان سریالهای شبکه پارامونت
بیننــده داشــته و پیشبینی میشــود با پخــش از طریق
ســرویسهای اســتریمی چــون نتفلیکــس ،مخاطبــان
بیشتری جذب کند .تا حاال شش اپیزود از این سریال 10
قسمتی روی آنتن رفته و به خاطر موفقیتش ،برای فصل
دوم تمدید شده است.

بازیگــر برنــده دو جایــزه اســکار ،فعالیت هنــری خود را
با بازی در تلهفیلمها و ســریالها شــروع کرد ،امــا بعد از
موفقیت «پســرها گریه نمیکننــد» در ســال  ،1999به
هالیوود مهاجرت کرد .هیالری سوانک ،طی دو دهه در
هیچ ســریالی حضور نداشــت اما عصر طالیی تلویزیون،
او را به این مدیوم برگرداند .ســریال تلویزیونی «اعتماد»
داســتان واقعی ربوده شــدن «جــان پل گتی ســوم» ،نوه
ســرمایهدار مشــهور در ســال  1973را روایت میکند؛
قصهای که سال گذشــته دســتمایه فیلم «همه پولهای
دنیا» اثر رایدلی اسکات شده بود .هیالری سوانک نیز در
نقش «ابیگل هریس» مادر «جان پل گتی سوم» بازی کرد،
نقشی که در فیلم رایدلی اسکات ،نصیب میشل ویلیامز
شد .این سریال محصولی از شبکه  ،FXیکی دو ماه پیش
روی آنتن رفت و به پایان رسید.

شــان پن را میتوان یکی از پرافتخارتریــن بازیگران زنده
جهان دانســت؛ کســی کــه در جشــنوارههای کــن ،ونیز
و برلین جایــزه بازیگــری گرفته و دو بــار اســکار و یک بار
گلدنگلــوب را هم فتــح کــرده اســت .بازیگر  57ســاله
آمریکایی که پیشتر در هیچ سریال تلویزیونی بازی نکرده
بود ،امســال برای اولین بار در ســریال هشــت قســمتی
«اولیــن» بــازی کــرده و ایفاگــر نقــش اصلی اســت که به
عنوان اولین انســان در تاریخ ،بر کره مریــخ پا میگذارد.
تصویربرداری سریال به پایان رســیده و اولین قسمت آن
 23شهریور امسال روی آنتن خواهد رفت« .اولین» را بیو
ویلیمون طراحی کرده که پیشتر فقط خلق یک سریال را
در کارنامه داشته است؛ سریالی که به تنهایی برای کارنامه
یکنویسندهکافیاست«:خانهپوشالی».باهمینکارنامه
کمعنوان ،میتوان از موفقیت سریال مطمئن بود.

ایمی آدامز پیش از شهرت به عنوان یک ستاره سینما ،در
چهار اپیزود از ســریال «دکتر وگاس» بازی کــرده بود اما
مدتها از قاب تلویزیون فاصله گرفته بــود و در فیلمهای
ســینمایی حضورداشــت .ســتاره ایتالیایــی هالیــوود با
سابقه پنج بار نامزدی اسکار ،اواخر سال گذشته در یکی
از پرامیدترین سریالهای 2018بازی کرد .او در «اشیای
تیز» نقش یک گزارشگر روزنامه را بازی میکند که پس از
مدتها دســتوپنجه نرم کردن با یک بیمــاری روانی ،به
کارش بازگشته و قرار است درباره یک قتل مرموز تحقیق
کنــد .از آن جــا که فصــل دوم ســریال موفــق «دروغهای
کوچک بزرگ» تا اواسط سال  2019به پخش نمیرسد،
شــبکه  HBOبرای جایگزینی این سریال« ،اشیای تیز» را
پخش کرد .این مجموعه را هم ژان مارک ولی کارگردان
شــهیر «دروغهای کوچک بزرگ» ســاخته اســت .جالب
اینجاســت او آنقدر فضای ســریال را تاریک و تلخ یافته
که از همین حاال ،رســم ًا اعــام کرده اســت در فصل دوم
احتمالــی آن ،حضــور نخواهــد داشــت! تا به حــال چهار
قسمت از این مجموعه هشت قسمتی پخش شده و پخش
آن طبق برنامه تا  4شهریور ادامه دارد.

اعتماد

یلوستون

جونا هیل
دیوانه

پنهلوپه کروز

داستان جنایی آمریکایی (فصل )2
بازیگر پرافتخار اسپانیایی بعد از فتح جشنواره کن ،جایزه
اســکار ،گلدنگلوب و بفتا ،سال گذشــته برای اولین بار
تصمیم گرفت در یک سریال تلویزیونی حضور یابد .او در
فصل دوم سریال «داستان جنایی آمریکایی» که با عنوان
فرعی «قتل جیانی ورساچه» پخش شد ،نقش همسر این
طراح مشهور لباس را بازی میکرد و به خاطر این سریال،
به جایزه امی هم دســت یافت .پنهلوپه کروز امسال و پس
از بازی در این ســریال ،در «همه میدانند» به کارگردانی
اصغر فرهــادی نیز حضــور یافــت و حاال بــرای مخاطبان
سینمای ایران شناختهشدهتر است.

جوناهیلبازیگر«مانیبال»و«گرگوالاستریت»کهبیشاز
هرچیزبهخاطربازیدرآثارکمدیشناختهمیشود،امسال
در سریال کمدی «دیوانه» محصول نتفلیکس ایفاگر نقش
اصلی بوده اســت« .دیوانه» به عنوان یکی از پرســتارهترین
سریالهایسال،2018اماواتسونراهمبهعنوانبازیگر
دارد .نتفلیکس به شدت مراقب بوده که خالصه داستان و
عکسی از این سریال پرامید لو نرود ،جز این که نقش اصلی
قصه ،مردی است که در بیمارســتان روانی بستری است و
دررویاهایخوددرجهانیفانتزیزندگیمیکند.مطابق
روالمعمولنتفلیکس،هر 10قسمت«دیوانه»،همزمانو
در تاریخ 30شهریور منتشر میشود .فع ً
ال خبری از تمدید
اینسریالبرایفصلدومدردستنیست.

اولین

اشیای تیز

بازیگر 50ساله برنده اسکار که در 31سال فعالیت هنری
خود هیچ گاه به قــاب تلویزیون نیامده بــود ،این روزها در
حال بازی در ســریال «بازگشــت بــه خانه» اســت .رابرتز
در این ســریال نقــش روان شناســی را بــازی میکند که
مأموریت یافته است به یک سرباز بازگشته از جنگ ،کمک
کند به زندگی عادی بازگــردد .او در میانه این مأموریت،
درمییابــد هدف ســازمان متبوعش ،کمک بــه نیروهای
نظامی بازگشته از جنگ نیست .سریال محصول سرویس
اســتریم آمازون پرایم است و ســام اســماعیل کارگردان
مصریاالصل آمریکایی ،آن را کارگردانی میکند .پخش
این سریال  10قسمتی که از همین حاال تولید فصل دوم
آن قطعی شده است ،از  11آبان امسال آغاز خواهد شد.

پوریا پورســرخ از  20مــرداد ،برای بــازی در فیلم ســینمایی
«مدیترانه»بهکارگردانیهادیحاجتمند،جلوی
دوربینخواهدرفت.اودراینفیلماجتماعی
که تصویربرداری آن در ایران و سوریه انجام
خواهدشد،برایچهارمینباربامهراوه
شریفینیاهمبازیمیشود.
نیماشعباننژادکهبعدازبرنامه«خندوانه»،ماهرمضانامسال
درسریالتلویزیونی«رهایمنکن»ایفاینقش
کردوبازیاشچندانبااستقبالروبهرو
نشــد ،به زودی بــا ســریال «ممنوعه»
ساختهامیرپورکیان،درشبکهنمایش
خانگیحضورخواهدداشت.
ماهور الوند که به تازگی فیلم «چهارراه استانبول» را روی
پرده سینماها داشت ،قرار است در سریال فریدون جیرانی
برای شبکه نمایش خانگی ،بازیکند.
او در ســریال «تلگرام» ،در کنار لیال
حاتمــی ،فرهــاد اصالنــی ،ســاعد
سهیلی و ویشکا آسایش ایفای نقش
خواهد کرد.
ســحرولد بیگــی کــه مدتــی پیــش همــراه نیمــا فــاح و
فیتیلهایهــا برنامه «خوش و بــش» را روی آنتن شــبکه دو
داشــت ،این روزها مشــغول بــازی در مینی
ســریال طنز «زندگی شــگفتانگیز» به
کارگردانــی مجتبی چراغی اســت .به
زودی رضــا داوودنــژاد هــم جلــوی
دوربین این سریال میرود.

تلویزیون

جولیا رابرتز

بازگشت به خانه

نوید محمدزاده بعــد از تهیهکنندگی نمایــش «زندگی در
تئاتر» ،تهیهکنندگــی نمایش «پــا» را تجربــه میکند .این
نمایش از امشــب ،در پردیس تئاتر شهرزاد
روی صحنه مــیرود .او همچنین تا پایان
مرداد ،به عنوان بازیگر در نمایش «فلیک»
حسن معجونی حضور خواهد داشت.

اما واتسون
دیوانه

دومین ســتاره ســریال «دیوانه» ،اما واتســون  30ساله
اســت که با «الال لنــد» و «خدمتــکار» افتخــارات زیادی
به دســت آورده اســت .او که در  19ســالگی یــک بار در
یک ســریال تلویزیونی بازی کــرده ،از زمان شــهرت در
هالیوود ،پــرده نقرهای را ترجیــح داده و حاال تحتتأثیر
جا هطلبیهــای نتفلیکــس ،بــه دنیــای ســریا لهای
تلویزیونــی آمده اســت .اما واتســون در «دیوانــه» نقش
رواندرمانگــری را بازی میکند کــه وظیفه مراقبت از
شخصیت اصلی (جونا هیل) را برعهده دارد.

اولین جشن ساالنه «صدا» برگزار میشود
اولین جشــن ســاالنه «صدا» با هدف قدردانی از هنرمندان
پیش کســوت برگزار میشــود .به گزارش مهــر ،محمدرضا
علیزاده ،مجــری طرح اولین جشــن صــدا ،از برگــزاری این
جشنباتجلیلازهنرمندانپیشکسوتوجوانانجویاینام
در عرصه گویندگی ،مجری گــری ،دوبالژ و هنرهای صدا در
سینماوموسیقیسخنگفت.مجریطرحاولینجشن«صدا»
دربارهاهدافاینجشنگفت«:ازاهدافاینجشنمیتوان
بهبررسیدالیلدورماندنچهرهاینهنرمندانازقابرسانه
ملی ،ارائــه راهکارها برای رفع مشــکالت این هنــر ،ارتباط
نزدیکهنرمندانبامسئوالن،حضورمدیراندولتیدرکنار
هنرمنداندوبلهوایجادانگیزهبرایجواناناشارهکرد».

...

سینمای جهان
حراج یک میلیون دالری کت هریسون فورد

عوامل فیلم «تنگه ابوقریب» ،هزینه برگزاری افتتاحیه این
فیلم را صــرف اکــران فیلم در مناطــق محروم خوزســتان
میکنند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،در حالــی که برنامه
ریزیهــای اولیه بــه منظوربرگــزاری آییــن افتتاحیه فیلم
«تنگه ابوقریب» برای روز یک شنبه ۱۴مرداد ماه در پردیس
ســینمایی کوروش انجام شــده بود ،گروه تولیــد این فیلم
تصمیم گرفتند در واکنش به شــرایط نامســاعد اقتصادی
کشــور و تخصیص نیافتن امکانات اولیه زندگی به مناطق
جنگ زده دفاع مقــدس ،به جــای صرف هزینــه برگزاری
مراســم افتتاحیــه ،این هزینــه را صــرف اکران فیلــم تنگه
ابوقریب در مناطق محروم خوزستان کنند.
بر این اساس« ،تنگه ابوقریب» ،در شهرهای مختلف استان
خوزستان که خط مقدم نبرد در دفاع مقدس بودند ،اکران
خواهد شد .ضمن این که برنامه ریزیهای الزم برای اکران
در شهرهای بدون ســینما هم انجام شده اســت که برنامه
دقیق اکران در این مناطق اعالم خواهد شد.
چند روز پیش هــم بازیگران فیلــم «تنگه ابوقریــب» ،برای
یــادآوری پاکدســتی و فــداکاری فرماندهــان دوران دفاع
مقدس و تفاوتهای معنادار مدیــران دفاع مقدس با رفتار
بســیاری از مدیران امروز کشــور ،تماشــای این فیلــم را به
مسئوالن کشور توصیه کرده بودند.
گفتنی است ،فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» ،بهترین فیلم
و برنده شش سیمرغ جشنواره سی و ششم فیلم فجر ،از روز
چهارشنبه ۱۷مرداد همزمان با روز خبرنگار در سینماهای
کشور اکران خواهد شد.

مجموعهای شامل  ۶۰۰قطعه از وسایل استفاده شده
در فیلمهای مشــهور تاریخ ســینما ،حراج خواهد شد.
به گزارش خبرآنالین ،کتی که هریســون فورد در فیلم
«جنگ ســتارگان :امپراتوری ضربه میزند» پوشــیده
بــود ،بــرای حراجــی یــک میلیــون دالر قیمتگذاری
شــد .این کت بخشــی از یک مجموعه از یادگاریهای
کمیاب فیلمهای مشــهور اســت که در میان آنها نامه
خداحافظی رز از نامــزدش در فیلــم «تایتانیک» هم به
چشم میخورد.
یکی دیگر از اشیای مشــهور این حراجی ،شالق و کاله
مشهور هریسون فورد در فیلم «ایندیانا جونز» است که
از شالق در «ایندیانا جونز و معبد مرگ» و از کاله در فیلم
«ایندیانا جونز و مهاجمان صندوق گمشــده» استفاده
شده است .پیشبینی میشود شالق تا  ۷۰هزار دالر و
کاله حدود  ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار دالر فروخته شود.
ایــن مجموعــه کــه شــامل  ۶۰۰قطعــه اســت۳۰ ،

شهریورماه در لندن حراج خواهد شد.
مجموعــه یادگاریهایی که قرار اســت فروخته شــود،
پیش از حراجــی ،از  15تا  29شــهریور در معرض دید
عموم قرار خواهد گرفت.

بازیگر «ارباب حلقهها» برای نتفلیکس سریال میسازد
بازیگر نقــش «گالــوم» در فیلمهــای «اربــاب حلقهها»
و مجموعــه «هابیت» ،ســریالی بــا الهام از رمــان «قلعه
حیوانات» جرج اورول خواهد ساخت .به گزارش ایبنا،
نتفلیکس اعالم کرده اســت ســریالی با الهــام از رمان
«قلعــه حیوانات» نوشــته جــرج اورول ،بــه کارگردانی
اندیسرکیستهیهخواهدکرد.سرکیسقراراستاین
سریال را با همکاری مت ریوز فیلمنامه نویس «بتمن»
بســازد .رمان قلعه حیوانات درباره گروهی از جانوران
اهلی است که در اقدامی آرمانگرایانه ،صاحب مزرعه
آقــای جونــز را از مزرعــهاش فــراری میدهند تــا خود
اداره مزرعه را بهدســت بگیرنــد و عدالــت و رفاه ایجاد
کننــد .گرداننــدگان این جنبــش گروهــی از خوکها

هســتند ،ولی پــس از مدتــی ایــن گــروه جدید نیــز به
سرپرستی خوکی به نام «ناپلئون» ،همچون آقای جونز
به بهرهکشــی از حیوانــات مزرعه میپــردازد و هرگونه
مخالفتی را سرکوب میکند.
به گفته ســرکیس قرار اســت فیلمنامــه این ســریال با
جمالت و مفاهیم جدید و معاصر نوشــته شود و ساخت
اثری نمایشی از این رمان کالسیک ،کار سختی است.
در سال  ،2012سرکیس برای ســاخت اثر نمایشی با
انجمن جرج اورول ،صحبتهایی کــرده بود ،ولی این
پروژه به دالیلی به تعویق افتــاد .نتفلیکس پیش از این
اعالم کــرده بود قصــد دارد نســخه جدیــدی از «کتاب
جنگل» ،به کارگردانی سرکیس تهیه کند.
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