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اخبار

چهره ها و خبر ها
هـــوتـــن شــکــیــبــا بــــه زودی
بــــــا بـــــازپـــــخـــــش ســــریــــال
«فو قلیسانسهها» اثر سروش
صحت به شبکه آیفیلم میآید.
این مجموعه سال  98پخش
شد و قرار بود  10قسمت پایانی آن تولید و بهار
امسال پخش شود ،اما ادامه سریال ساخته نشد.

واکنش عجیب رشیدپور
به کپیکاری «سیم آخر»
مجری برنامه «سیم آخــر» به کپیبرداری این
برنامه از یــک برنامه ساخته تلویزیون رژیــم
صهیونیستی واکنش نشان داد.
در بخشی از ویدئویی که از قسمتهای اخیر
مسابقه «سیم آخر» منتشر شده ،رضا رشیدپور
مجری این مسابقه  ،زمانی که یک پرسش درباره
قوم بنیاسرائیل برای شرکتکننده به نمایش
درمیآید ،در تعریضی به اخبار منتشرشده در
روزهای اخیر ،میگوید« :همانگونه که واضح
است ،در هفته گذشته مطالبی را به برنامه ما
چسباندهاند .البته اطالعاتشان ناقص بود .من
االن تکمیل میکنم .همین چند ساعت پیش،
پرسشها را هم از آنور آوردند .سه،چهار نفر با
عینک آفتابی و یکی دو کیف سامسونت ،سوالها
را دادند و گفتند واوبهواو همینها را میخوانید.
پولها را گرفتند و رفتند».
واکنش کنایهآمیز رشیدپور به گزارشی است
کــه در یــک شبکه تلویزیونی متعلق بــه رژیــم
صهیونیستی منتشر شده و در آن ادعا میشود
مسابقه «سیم آخــر» محصول شبکه سه سیما
با کپیبرداری نعلبهنعل از روی مسابقهای
محصول تلویزیون این رژیم ساخته شده است.
انتشار این گزارش در رسانههای داخلی ایران
،واکنشهای فراوانی را برانگیخت.
شبکه سه سیما در روزهای اخیر واکنشی به این
اتفاق نداشته است.

پـــرویـــز پــرســتــویــی در مــقــام
تهیهکننده ،نمایش «غــرب
حقیقی» به کارگردانی امید
سعیدپور و نویسندگی سم
شپارد را روی صحنه تئاتر برده
است .اجرای این نمایش تا  15اسفندماه ادامه
خواهد داشت.

مصطفی قاسمیان

تلویزیون به روال معمول سالهای اخیر ،برای
شبهای تعطیالت نوروزی سال  1400نیز
مجموعههای تلویزیونی را تدارک دیده است؛
سه سریال که دو عنوان آن طنز هستند و قرار
است لحظات شیرینی را برای مخاطبان رقم
بزنند .تعطیالت روزهای انتهای سال  99و
نوروز  1400با اعیاد مذهبی نیمه نخست ماه
شعبان همزمان شده و وظیفه تلویزیون در این
زمان ،سنگینتر به نظر میرسد .در گزارش
ام ــروز ،نگاهی به سایه روشــن سریا لهای
نوروزی  1400داریم که پخش آنها تقریبا
قطعی شده است.
▪پایتخت

جنجال واکسن زدن
شهاب حسینی
انتشار تصاویری از شهاب حسینی در حال تزریق
واکسن کرونا ،حواشی فراوانی را برای این بازیگر
به همراه داشته است.
روز پنج شنبه ویدئو و عکسهایی در شبکههای
اجتماعی منتشر و پــربــازدیــد شــد کــه شهاب
حسینی ستاره سینما را در حال آماده شدن برای
تزریق چیزی نشان م ـیداد که گفته میشود
واکسن کروناست؛ هرچند لحظه تزریق واکسن
درتصویرمشخصنیستودرویدئویمنتشرشده
نیز این نکته تصریح نشده که وی واکسن کرونا
تزریق میکند .گفته میشود حسینی که اقامت
آمریکا را دارد ،در ایــن کشور اقــدام به تزریق
واکسن کرده است.
کــاربــران شبکههای اجتماعی ،واکنشهای
مختلفی به این اقدام نشان دادند که اغلب منفی
بــوده اســت .طــرح چــاپشــده روی ماسک این
بازیگر سینما نیز از نکات قابل توجهی است که
واکنشهای اغلب طنزآمیز را برانگیخته است.
شهاب حسینی هنوز واکنشی به این تصاویر
نداشته است.

مهم ترین سریالی که قرار است در تعطیالت
نــوروزی روی آنتن بــرود ،دو قسمت پایانی
«پایتخت» بــه کــارگــردانــی ســیــروس مقدم
است؛ سریالی که هر فصل آن  ،پربینندهترین
مجموعه نمایشی بوده است « .پایتخت» در
فصل ششم با حواشی بیسابقهای مواجه شد
و در قسمت پایانی ،با ارجاعاتی غیرمنتظره
همراه بود .این سریال از جمله آثاری بود که
تحت تاثیر کرونا به پایان درخــوری نرسید
و قــرار شد پایا نبندی آن به شکل جداگانه
ساخته شود .در دو قسمت پایانی فصل ششم
«پایتخت» ،همه بازیگران اصلی سریال حضور
دارنــد و تنها نامی که از سریال جــدا شده،
آرش عباسی فیلم نامهنویس فصل ششم
است .فیلم نامه این دو قسمت را با طرحی از
محسن تنابنده و سرپرستی او ،محمد تنابنده

واکین فینیکس ،بازیگر برنده جایزه اسکار فیلم
«جوکر» به پــروژه «بولوار ناامیدی» با داستان
زندگی یکی از موفق ترین کارآفرین های تاریخ
پیوست.
بــه گـــزارش صبا ،آری استر کــارگــردان فیلم
های «موروثی» و «میدسامر» جدیدترین پروژه
سینمایی اش را برای شرکت « »A۲۴با حضور
واکین فینیکس در نقش اصلی می ســازد .نام
این پروژه «بولوار ناامیدی» است .آری استر در
کنار کارگردانی ،مسئولیت نوشتن فیلم نامه
کار را نیز برعهده دارد« .بولوار ناامیدی» روایتی
از زندگی یکی از موفق ترین کارآفرین های تمام
دوره هاست .جزئیات بیشتر داستان به بیرون
درز نکرده است.
واکین فینیکس که ســال گذشته بــرای بازی
در فیلم «جوکر» ،جایزه اسکار نقش اول مرد را
تصاحب کرد ،همچنین به عنوان بازیگر به پروژه
«کوله پشتی» به کــارگــردانــی ریدلی اسکات
محصول اپــل نیز پیوسته اســت .فینیکس در
فیلم اسکات قرار است در نقش ناپلئون بناپارت
ظاهر شود.

▪نون .خ 3

فصل سوم مجموعه تلویزیونی «نون .خ» به
کارگردانی سعید آقاخانی ،انتخاب شبکه
یک سیما برای شبهای نوروز  1400است.
غیر از «پایتخت» کــه فقط دو شــب مهمان
خانههاست« ،نــون .خ» پرامیدترین سریال
نوروزی است و با سابقه خوب دو فصل قبلی،
شانس بیشتری برای جلب توجه مخاطبان
در تعطیالت نــوروزی دارد .گــروه بازیگران
«نــون .خ» تقریبا دســت نــخــورده و از سعید
آقاخانی ،سیروس میمنت ،نسرین مرادی،
هدیه بازوند و ماشاءا ...وروایی بهره میبرد.
شقایق دهقان که در فصل دوم ،حضوری
کوتاه داشــت ،در «نــون .خ  »3جزو بازیگران
اصلی است و علی صادقی نیز پس از یک فصل
غیبت به این مجموعه بازگشته اســت .تنها
حمیدرضا آذرنگ که در ماههای اخیر مشغول
تولید اولین فیلم سینمایی خود بوده ،از جمع
بازیگران ایــن سریال جــدا شــده و مشخص
نیست جای خالی او چگونه پر خواهد شد.
نکته جالب آن که مسئله شیوع کرونا در فصل
ســوم «نــون .خ» ،به نوعی دیــده شــده است.
سعید آقاخانی در این بــاره توضیح داده که
یکی از شخصیتهای سریال بر اساس قصه
،به کرونا مبتال شده و به همین دلیل بازیگران
در ایــن ســریــال همگی مــاســک بــه صــورت
دارند.

▪بوتیمار

شبکه سه بــرای شبهای نـــوروز ،مجموعه
تلویزیونی «بوتیمار» به کارگردانی علیرضا
نــجـفزاده را تــدارک دیــده اســت .نجفزاده
که نوروز سال  ،98با کارگردانی طنز «زوج یا
فرد» در شبکه سه ،برای اولین بار کارگردانی
یک سریال تلویزیونی را تجربه کرد ،این بار
«بوتیمار» را در مناطق شمالی کشور ساخته
است .آنطور که اطالعرسانی شده ،نجفزاده
در «بوتیمار» از مضمون سیاسی فاصله گرفته
و سریالی خــانــوادگــی را ساخته کــه البته
خالصه داستانی از آن منتشر نشده است.
سریال نوروزی شبکه سه با حضور چهرههای
آشنای سریالهای طنز جلوی دوربین رفته؛
حمید لــوالیــی ،مــرجــانــه گلچین ،هدایت

▪نوروز رنگی

دومــیــن ســریــال تلویزیونی علی مسعودی
در شبهای نــوروز از شبکه پنج سیما روی
آنتن خواهد رفت .این مجموعه که در ابتدا
با نام «نــوروز رنگی» تولید شد ،در ادامــه نام
آن به «هشت آبــاد» تغییر کرد و ممکن است
برای پخش از شبکه پنج ،به نام «نوروز رنگی»
بــرگــردد .مسعودی که امسال سریال «آخر
خط» را به عنوان نخستین تجربه کارگردانی
روی آنتن داشت ،با این سریال موفقیت خاصی
کسب نکرد و این بار با یک سریال طنز دیگر
در پی جذب مخاطبان تلویزیون است .علی
مسعودی ،یوسف تیموری ،داریوش سلیمی،
سیاوش مفیدی ،رابعه اسکویی ،هادی عامل
هاشمی و جواد خواجوی بازیگران اصلی این
سریال هستند که در شهر مشهد تولید شده و
با تکیه بر نوستالژیهای دهه  ،60داستانی را
در اسفند سال  66و فروردین سال  67روایت
میکند .جواد خواجوی پس از «سرباز» ،برای
دومین بار با «نــوروز رنگی» به عنوان بازیگر
تلویزیون دیده خواهد شد.

مریم مقدم با فیلم «قصیده گاو
سفید» به کارگردانی مشترک
خودش و بهتاش صناعیها ،در
بخش مسابقه اصلی جشنواره
برلین ،حضور خواهد داشت.
این فیلم در جشنواره سیوهشتم فجر رونمایی
شــد و علیرضا ثــانـیفــر و پــوریــا رحیمی سام
بازیگران آن هستند.
محمد کـــارت بــه افــــرادی که
«شنای پروانه» را غیرقانونی
تماشا کرد ه و دنبال راهی برای
جبران بودهاند ،پیشنهاد کرده
بــه تــعــداد افـــرادی کــه فیلم را
دیدهاند ،بلیت فیلم را که اکنون روی پرده است،
خریداری کنند.
مهران مهام تهیهکننده سریال
«بوتیمار» در گفتوگو با مهر،
تــوضــیــح داده اس ــت کــه پس
از سفر به شمال بــرای تولید
سریال و اعالم محدودیتهای
تردد ،هیچ نهادی از آنها حمایت نکرده و بارها
جریمه و دچار مشکل شدهاند.

سینمای جهان

«بتمن» دوباره متوقف شد

مائده کاشیان

واکین فینیکس بازیگر
«بولوار ناامیدی» شد

نوشته است که در سالهای اخیر ،در برخی
از آثار برادرش مانند «قسم» نیز حضور داشته
است .پایانبندی «پایتخت  »6قرار است 29
و  30اسفند ماه امسال پخش شود  ،بنابراین
همزمان با آغاز سریالهای نوروزی ،1400
پرونده آن بسته خواهد شد.

▪همبازی

تنها سریال غیرکمدی شبهای نوروز 1400
را شبکه دو روانه آنتن خواهد کرد« .همبازی»
به کارگردانی ســروش محمدزاده که گفته
شــده اگرچه کمدی نیست ،امــا ملودرامی
عاشقانه اســت که در فضایی شــاد و شیرین
ساخته شده و به مسائل جوانان میپردازد.
سروش محمدزاده کارگردان فیلم سینمایی
«چهارشنبه» که به تازگی سریال «سیاوش» را
روانه بازار نمایش خانگی کرده ،برای دومین
بار کارگردانی یک سریال تلویزیونی را تجربه
کرده و «همبازی» را جلوی دوربین برده است.
ترکیب بازیگران این سریال جالب است و از
آتیال پسیانی ،کامران تفتی ،حسین مهری،
مریم مومن ،دیبا زاهدی ،علیرضا استادی و
امیر کاظمی تشکیل شده است .هنوز خالصه
داستانی از مجموعه «همبازی» منتشر نشده
است.

هاشمی ،مــهــران رجــبــی ،اشــکــان اشتیاق،
رامین ناصرنصیر و سپند امیرسلیمانی در این
سریال حضور دارنــد و علی صبوری کمدین
سابق «خندوانه» که بــرای اولین بار با «آخر
خط» بازیگری را تجربه کــرده ،در «بوتیمار»
نیز ایفای نقش یکی از شخصیتهای اصلی
قصه را بر عهده دارد .مهران مهام تهیهکننده
خــوشســابــقــه ســـریـــالهـــای تــلــویــزیــون،
تهیهکنندگی «بوتیمار» را بر عهده داشته و
سعید جاللی سرپرست نویسندگان آن بوده
است که امیدها را برای پربیننده شدن این
سریال باال برده است.

بهروز شعیبی فیلم جدید خود
را بــا نــام «بـــدون ق ــرار قبلی»
جلوی دوربین برده است .قصه
این فیلم برگرفته از داستانی
نوشته مصطفی مستور است و
مضمون اجتماعی دارد .هنوز نام بازیگران این
اثر اعالم نشده است.

در سالی کــه روزهـــای پایانی آن را سپری
میکنیم ،شیوع کرونا و خطر انتقال آن باعث
شد تولیدات سینمایی با وقفه روب ـهرو شوند
یا مرحله تولید آ نهــا بسیار طوالنی شود.
سینماها نیز یا در تعطیلی به سر میبردند
یــا روزهـــای ســو توکــور و خلوتی را سپری
میکردند ،اما برخالف تولیدات سینمایی و
سینما ،بازار نمایش خانگی حسابی داغ بود و
مردم بیشتر به تماشای فیلم و سریالها در خانه
ترغیب شدند .تعدادی از ستارههای سینما،
امسال مشغول بازی در سریا لهای نمایش
خانگی بودند و در فیلمی حضور نداشتند.
▪پریناز ایزدیار

پــریــنــاز ایـــزدیـــار در س ــاله ــای اخــیــر جــزو
ســتــارههــای پــرکــار سینما
بــوده و در ســال حداقل
دو فیلم بـــازی کــرده
اســت ،امــا ایــن بازیگر
ســــال  99از سینما
فاصله گــرفــت و در هیچ
فیلمی بازی نکرد ،بنابراین در جشنواره فجر
نیز فیلمی نداشت و جزو غایبان مهم بود .او که
پیش از این ،در اولین تجربه حضور در نمایش
خانگی ،با سریال «شهرزاد» حضور موفقی در
این مدیوم داشت ،بار دیگر با این کارگردان
همکاری کرد و برای بازی در سریال تاریخی

«جــیــران» قـــرارداد بست .طبق آخرین خبر
رسمی که دربــاره سریال منتشر شــده ،این
مجموعه تا آذرماه در مرحله پیشتولید بود.
قرار است این مجموعه سال آینده از طریق
فیلیمو منتشر شــود .رعنا آزاد یور و غزل
شاکری دیگر بازیگران این سریال هستند و
گفته شده بهرام رادان نیز نقش ناصرالدین
شاه را در آن ایفا میکند.
▪سحر دولتشاهی

آخــریــن فیلمی کــه سحر
دولـــتـــشـــاهـــی در آن
ای ــف ــای نــقــش کـــرده،
«خـــــط فــــرضــــی» بــه
کـــارگـــردانـــی فــرنــوش
صمدی است که سال 98
جلوی دوربین رفته و امسال در جشنواره فجر
رونمایی شــد .ایــن بازیگر در ســال  99فیلم
سینمایی بازی نکرده و بیسروصدا مشغول
بازی در مجموعه «میخواهم زنده بمانم» به
کارگردانی شهرام شاهحسینی بوده است.
این سریال در سکوت خبری تولید شده و اخبار
مربوط به آن در آستانه انتشار ،اعــام شده
اســت .حامد بــهــداد ،آزاده صمدی ،مهران
احمدی،پدرامشریفیوعلیشادمانبازیگران
سریال هستند و همایون شجریان نیز خواننده
آن اســت .مجموعه «میخواهم زنــده بمانم»
یگذرد.
عاشقانه است و قصه آن در دهه  60م 
سحر دولتشاهی اکنون مجموعه «قورباغه»
را در حــال انتشار دارد و به زودی با سریال
شاهحسینی نیز در این مدیوم دیده خواهد شد.

▪هومن سیدی

بــــازی در فــیــلــم «طــــا» به
کــــارگــــردانــــی پ ــروی ــز
شـــهـــبـــازی ،آخــریــن
فـــعـــالـــیـــت هـــومـــن
ســـیـــدی در ســیــنــمــا
بــوده اســت .او ســال 98
بــرای ساخت اولین سریال خــود به نمایش
خانگی آمد و پس از پایان تولید این مجموعه،
امسال با ایفای نقش در سریال «گیسو» ساخته
منوچهر هادی حضور خود را در این مدیوم
ادامــه داد و در سال  99هم فیلم سینمایی
بازی نکرد .سریال «قورباغه» این روزها مورد
توجه مخاطبان قــرار گرفته و تبدیل به یکی
از آثــار مهم نمایش خانگی شــده اســت .این
کارگردان و بازیگر با سریال «گیسو» که فصل
دوم سریال «عاشقانه» است نیز شانس زیادی
برای موفقیت در نمایش خانگی دارد.
▪آزاده صمدی

آزاده صمدی پــس از فیلم
«زیر نظر» به کارگردانی
مجید صالحی ،در دو
سال گذشته از سینما
دور بــــوده و در فیلم
ج ــدی ــدی بــــازی نــکــرده
است .او از سال  97تا  98مشغول بازی در
سریال «نهنگ آبی» به کارگردانی فریدون
جیرانی بود و امسال پس از گذشت تقریبا یک
سال از این مجموعه ،در سریال نمایش خانگی
جدیدی به نام «میخواهم زنده بمانم» حضور

داشته است .اولین سریال صمدی در نمایش
خانگی به نام «عالیجناب» که سال  96منتشر
شد ،اثر پرمخاطبی نبود و «نهنگ آبــی» هم
نتوانست چندان رضایت مخاطبان را جلب
کند ،اکنون «میخواهم زنده بمانم» شانس
تازه اوست که میتواند غیبت طوالنی اش را
در سینما جبران و توجه مخاطب را جلب کند.
▪محمدرضا گلزار

مـــحـــمـــدرضـــا گــــلــــزار در
ســـا لهـــای  98و 99
حــضــور کــم رنــگــی در
عرصه بازیگری داشت
و سال گذشته در هیچ
اثری بازی نکرد تا این که
تابستان امــســال ،بــرای بــازی در فصل دوم
سریال «عاشقانه» با نام «گیسو» جلوی دوربین
رفت .ابتدا قرار بود این بازیگر در سریال «دل»
بازی کند ،اما به دلیل مشغله کاری از بازی در
آن انصراف داد .عالوه بر این ،مهرماه امسال
خبر دومین همکاری ایــن ستاره با حمید
نعمتا ...پس از سا لها در فیلم «چشم و
ابرو» منتشر شد ،اما زمان آغاز فیلم برداری
ایــن اثــر مشخص نیست و هنوز هــم خبری
درباره آغاز تولید این پروژه منتشر نشده است.
محمدرضا گلزار که آخرین بار با سرنوشت
ناخوش فیلم کمدی «رحمان  »1400در
سینما حضور داشت ،اکنون در انتظار پخش
سریال «گیسو» است و ممکن است فیلم «چشم
و ابرو» بازگشت امیدوارکنندهای را به سینما
برای او رقم بزند.

ابتالی بدلکار نقش «بتمن» به کرونا موجب شد
تولید این فیلم بار دیگر متوقف شود.
به گزارش مهر ،تولید فیلم «بتمن» به کارگردانی
مت ریوز ،یک بار دیگر به دلیل مثبت شدن تست
کرونای یکی از اعضای گروه سازندگان به تعویق
افتاد .طبق خبری که نشریه سان منتشر کرده،
این بار بدلکار رابرت پتینسون به ویروس کرونا
مبتال و تست وی مثبت شده است و نیاز است
که هم وی و هم اطرافیانش به مــدت  ۱۰روز
در قرنطینه باشند .یکی از منابع داخلی فیلم
گفت« :ساخت فیلمی در این ابعاد به خودی
خود سخت است ،چه برسد به این که خطر کرونا
هم در این میان مطرح باشد ».با مثبت شدن
جواب تست این بدلکار ،همه آنهایی که با وی
در ارتباط بودند نیز به مدت  ۱۰روز از پروژه
فاصله میگیرند به خصوص تیم بدلکاری که
فع ً
ال نمیتواند در صحنه حضور داشته باشد و
این موضوع کار را برای استودیوی برادران وارنر
خیلی سخت میکند.
بــا همه ایــن گــرفــتــار یهــا ،ایــن منبع داخلی
استودیو گفته است فیلم بــرداری «بتمن» ماه
آینده به پایان میرسد و انتظار مـیرود در ماه
مارس همه چیز تمام شده باشد و تاریخ اکران نیز
همچنان سال  ۲۰۲۲است .این اولین بار نیست
که تولید «بتمن» متوقف شده ،سال پیش و در ماه
مارس در حالی که همه دنیا با شیوع کرونا روبه رو
شده بود ،تولید فیلم شش ماه به تاخیر افتاد .پس
از آن در ماه سپتامبر کار شروع شد اما در فاصله
کوتاهی پتینسون به کرونا مبتال شد .در نوامبر
نیز یک بدلکار دیگر به ویــروس مبتال و موجب
توقف در کار شده بود.

