۶

سینما و تلویزیون
کافه سینما

در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما
و تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار
می دهیم.
*فیلم سینمایی «موج اف ام ،ردیف  ،»۴۸سومین
فیلم کیارش اســدیزاده بعد از فیلمهای گس و
شکاف مراحل فنی خود را سپری می کند.
*بــازی محمدرضا گلزار در «رحــمــان »۱۴۰۰
جدیدترین فیلم بلند سینمایی منوچهر هادی به
پایان رسید.
*سریال تلویزیونی «بازی نقاب ها» به کارگردانی
سیروس حسن پور و تهیه کنندگی علی مهام ،به
زودی روی آنتن شبکه  ۲سیما میرود.
*فیلم سینمایی «قسم» به کارگردانی محسن
تنابنده و تهیه کنندگی جلیل شعبانی این روزها
در آخرین مراحل پیش تولید قرار دارد.
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مهران رجبی به
«محکومین» پیوست

ضیغمی« -مهران رجبی» مشغول بــازی در سریال
«محکومین  »2است.
مهران رجبی بازیگر سینما و تلویزیون به خبرنگار ما
گفت :بازی ام در سریال «محکومین  »2به کارگردانی

ضیغمی -در سینما و تلویزیون ایــران تعداد قابل
توجهی فیلم و سریال درباره داستان زندگی پیامبران
ساخته شده است؛ آثــاری که هر کدام در دوره خود

قابل توجه بــوده انــد .در ایــن مطلب برخی کارهای
شاخص سینمایی و تلویزیونی در خصوص زندگی
پیامبران را مرور می کنیم.

حضرت یوسف(ع) و حضرت یعقوب(ع)
نام اثر :یوسف پیامبر(ع)
کارگردان :فرج ا ...سلحشور
بازیگر نقش حضرت یوسف(ع) :مصطفی
زمانی
بازیگر نقش حضرت یعقوب(ع) :محمود
پاک نیت
داستان زندگی حضرت یــوســف(ع) یکی
از جــذاب ترین داستان هــای قــرآن کریم
اســت .در ایــن ســریــال سعی شــده بــود از
کودکی تا بزرگ سالی عزیز مصر به تصویر
کشیده شود.محمود پاک نیت در بخش
هــای ابــتــدایــی و انتهایی ســریــال یوسف
پیامبر(ع) ،کاراکتر حضرت یعقوب(ع) را
به تصویر کشید .بازی پاک نیت در بخش
های مربوط به بازگشت حضرت یوسف(ع)
به کنعان ،یکی از پرمخاطب ترین بخش
های سریال یوسف پیامبر(ع) بود که بارها
در فضای مجازی دانلود شد.
این مجموعه که در  ۴۵قسمت ۵۰
دقیقهای ،در مرکز سیما فیلم تهیه شد
به یکی از پربینندهترین مجموعههای
تلویزیونی در ایران تبدیل شد و پخشهای
مجدد آن با استقبال باالیی رو به رو بود.
مصطفی زمانی ،محمود پاک نیت ،کتایون
ریاحی ،جعفر دهقان ،عباس امیری،
جهانبخش سلطانی ،رحیم نوروزی،
مهوش صبرکن ،الهام حمیدی ،پروانه
معصومی و لیال بلوکات در این مجموعه
نقش آفرینی کردند.

وکالت و بازیگری

«سید حسام الدین نواب صفوی» متولد ۲۲
شهریور  ۱۳۵۳در تهران عالوه بر بازیگری،
به وکالت و نوازندگی پیانو مشغول است.
او کارشناسی بازیگری خود را از دانشگاه
هنر و معماری دریافت کــرد .همچنین در
دانشکده حقوق نیز مشغول به تحصیل شد.
دورههــــای بــازیــگــری خــود را بــا شرکت در
کــاسهــای حمید سمندریان گــذرانــد و
اولین بار در سریال «بازگشت به خانه» مقابل
دوربین رفت اما با سریال کیف انگلیسی در
بین مردم شناخته شد .او در موسسه حقوقی
که با نام خودش چند سالی است تاسیس
کرده به شغل خانوادگی خود یعنی وکالت
می پردازد.
حــســام ســالهــاســت کــه پیانو را بـهصــورت
حرفهای دنبال میکند و حتی در مقطعی به
تدریس پیانو نیز پرداخته است.

.

ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎىدﯾﮕﺮىﻫﻢﻫﺴﺖ!

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

اﮔــﺮﺻﺤﺒــﺖازﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﺎﺷــﺪ،ﻃﺒﻴﻌﺘــﺎاوﻟﻴــﻦﮔﺰﻨــﻪا
ﻪﺑــﻪذﻫﻦﻣﺎنﻣ رﺳــﺪ،اﻧــﻮاعدﺠﻴﺘــﺎلآناﺳــﺖ؛ﻫﻤﺎن

ﻧﻘﺶﺎب ﺷﻤﺎره
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮا ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا
ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

حضرت محمد(ص)
نام اثر :محمد رسول ا(...ص)
کارگردان :مجید مجیدی
بازیگر نقش پیامبر :امیر حیدری در نقش
حضرت محمد(ص) در نوجوانی و کودکی
بدون نمایش چهره.
فیلم محمد رسولا(...ص) داستان کودکی
پیامبر اعظم(ص) را در شعب ابیطالب
روایـــت مــی کند .صحنههای درگذشت
مـــادر حــضــرت مــحــمــد(ص) در روســتــای
ابــوا و دوران شیرخوارگی و خردسالی
پیامبر(ص) در روستای سعدیه هم از دیگر
بخشهای این فیلم اســت .فیلم با اولین
سفر پیامبر اکرم(ص) به شام و رسیدن به
صومعه بحیرا به پایان میرسد.
«مجید مجیدی» به سراغ ساخت اثری
مهم درباره زندگی حضرت محمد (ص) با
مشارکت عوامل بین المللی رفت«.محمد
رسول ا( ...ص) » با مجموعه ای از بهترین
دست اندرکاران سینما ساخته شده و از
امتیازات ویژه فنی برخوردار است.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﻏﻴﺮ از د ﯾﺠﻴﺘﺎل

سیدجمال سیدحاتمی ادامه دارد.وی اضافه کرد :در فصل دوم
سریال «محکومین» بازیگران جدیدی اضافه می شوند .مجازات
جایگزین زندان و بحران خانواده و طالق از موضوعات اصلی این
سریال اپیزودیک است.

گفتنی است ،مجموعه تلویزیونی «محکومین  »۲به تهیه کنندگی
بهروز مفید ،کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماست که در
 ۴۰قسمت  ۵۰دقیقه ای در حال تولید است.

داستان زندگی پیامبران در قاب دوربین

تولد ماه

ﺑﺎ ﺘﺎبﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣ روز ﺟﻬﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﺪ

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻪاﻣﺮوزﺗﻠﻔﻦﻫﺎﻫﻤﺮاه،ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ،راﺎﻧﻪﻫﺎو
ﺣﺘ ﺷﻬﺮﺑﺎزﻫﺎﻣﺎراﺗﺴﺨﻴﺮ ﺮدهاﺳــﺖ.اﻣﺎواﻗﻌﻴﺖاﻦ
اﺳﺖ ﻪﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﭘُﺮﻃﺮﻓﺪاردﮕﺮﻫﻢدرﺟﻬﺎنوﺟﻮد
دارﻧﺪ ﻪﺎﺑﻪﻣﺎﻋﺮﺿﻪﻧﺸﺪهاﻧﺪﺎﻧﺨﻮاﺳﺘﻴﻢﺑﻴﻦزرقوﺑﺮقاﻧﻮاع
دﺠﻴﺘﺎل،آنﻫﺎراﺑﺒﻴﻨﻴﻢ!
اﮔﺮﺳﺮﺑﻪوبﺳﺎﺖﻫﺎ ﺘﺎبﻓﺮوﺷــ ﻫﺎﺟﻬﺎنﺑﺰﻧﻴﺪ،
ﺎب
ﻣﺘﻮﺟﻪﻣ ﺷــﻮﺪ ــﻪ ﺘﺎبﻫــﺎ ) Dot-to-Dotﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻤﺎره(ﭼﻪﻣﻘﺪاردرﺟﻬﺎنﻃﺮﻓﺪاردارﻧﺪ.اﻣﺮوزﺻﺪﻫﺎﻋﻨﻮان
ﺘﺎبﺑﺰرگﺳﺎلدرﺟﻬﺎنﺑﺎاﻦﻫﺪفﺗﻮﻟﻴﺪﻣ ﺷﻮد ﻪﻣﺨﺎﻃﺐ

حضرت ایوب(ع)

حضرت زکریا(ع)
نام اثر :مریم مقدس
کارگردان :شهریار بحرانی
بازیگر نقش پیامبر :پرویز پورحسینی
پرویز پورحسینی در این فیلم نقش حضرت
زکــریــا(ع) را ب ــازی ک ــرد؛ کــاراکــتــری که
توانست کاهنان را متقاعد کند تا حضرت
مریم(س) در بیت المقدس ساکن شود.

نام اثر :ایوب پیامبر(ع)
بازیگر نقش پیامبر :فرج ا ...سلحشور
سلحشور پ ــروژه هــای مــربــوط بــه زندگی
پیامبران را با به تصویر کشیدن دوره هایی
از زنــدگــی حضرت ایـــوب(ع) آغــاز کــرد و
مصایب مختلف زندگی ایشان را به تصویر
کشید .از دل این فیلم سینمایی یک سریال
هم تولید و در تلویزیون پخش شد.

حضرت سلیمان(ع)

نام اثر :ملک سلیمان
کارگردان :شهریار بحرانی
بازیگر نقش پیامبر :امین زندگانی
این فیلم پرخرج مقطعی از زندگی حضرت
سلیمان(ع) را به تصویر می کشد و به سه
بخش اصلی تقسیم شــده اســت .صحنه
هــای جنگ سپاه حضرت سلیمان(ع) با
لشکر اجنه و پرواز کشتی سلیمان نبی جزو
پرخرج ترین سکانس های تولید شده در
سینمای ایران است.

پای «بچه های هور» به آی
فیلم باز شد
ضیغمی -مجموعه تلویزیونی «بچههای هور»
به کارگردانی عبدا ...باکیده روی آنتن آیفیلم
فارسی رفت.
ط عمومی شبکه آیفیلم به خبرنگار ما
مدیر رواب 
گفت :این مجموعه  ۱۳قسمتی هر روز ساعت ۱۷
پخش و در ساعتهای یک بامداد و  ۹بازپخش
میشود.مصطفی پور کیانی اضافه کرد :زندهیاد
داوود رشیدی ،افسون افشار ،علی اوسیوند،
احمد کــاوری ،حمیرا ریاضی ،اصغر نقیزاده،
فریده دریامج ،مینا نــوروزی ،حامد کالهداری و
صابر ابر در این سریال ایفای نقش کردهاند.وی
اظهار کرد :داستان این مجموعه در روستایی در
جنوب کشور رخ میدهد .هاشم که کارش حمل
مسافر با قایق است ،با خالد مواجه میشود که
قاتل پــدرش اســت .همه نگران قتل خالدند .او
به دلیل تعهدی که داده قرار است بعد از ازدواج
خواهرش «عبیر» با برادر مقتول «سبحان» دهکده
را ترک کند .قرار است روز عروسی هیچ گلولهای
شلیک نشود اما در روز عروسی با آغاز جنگ ایران
و عراق ،هزاران گلوله شلیک میشود.

حضرت عیسی(ع)

نام اثر :بشارت منجی
کارگردان :نادر طالب زاده
بازیگر نقش پیامبر :احمد سلیمان نیا
محوریت ســریــال بــشــارت منجی ،روایــت
داستان حضرت عیسی مسیح (ع) است که
در تابستان سال  1389روی آنتن شبکه
اول سیما رفت .یک فیلم سینمایی هم از
دل این سریال بر پرده سینما نقش بست.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﺻﺮﻓﺎﺑﺎاﺗﺼﺎلﺷﻤﺎرهﻫﺎوﺣﺘ رﻧﮓ ﺮدنﺗﺼﻮﺮﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه،
»آراﻣﺶ«راﺗﺠﺮﺑﻪ ﻨﺪوﺑﺮاﻟﺤﻈﺎﺗ ،ﻓﺎرغاز»اﺳﺘﺮس«زﻧﺪﮔ
ﻣﺎﺷــﻴﻨ روزﻣﺮه،از¶ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﻬﺮهﺑﺒﺮد.ﺗﺼﻮﺮﺟﺎمﺳﻔﺎﻟ ﻣﻨﻘﺸ ﻪ
ﻣ ﺑﻴﻨﻴﺪ،ازﺑﻴﺶاز١٥٠٠ﻧﻘﻄﻪﺗﺸ¹ﻴﻞ
ﺷــﺪهوﺻﻔﺤــﻪااز¹ــ از ﺘﺎبﻫﺎ
ﺑﺰرگﺳﺎلﻣﻌﺮوفﺟﻬﺎناﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

میز مصاحبه

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:
از ﺷﻤﺎره ﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎرهدار را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻌﺪاش وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﻫﺮ ﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ »ﻧﻘﻄﻪ« ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ »ﺳﺘﺎره« رﺳﻴﺪﺪ ،ﺧﻂﺗﺎن ﺑﺎﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﭘﻴﺪا ﺮدن ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ ،ﺸﻴﺪن ﺗ¹ﻪ ﺧﻂ ﺟﺪﺪ را آﻏﺎز ﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺎن ﺎر ،ﺧﻂﻫﺎ را ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﺸÆﺷﺪه را واﺿﺢﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

تازه های سینما

ماموریت غیرممکن
فیلم سینمایی «ماموریت غیرممکن» با محوریت
فرار مغزها و در داخل تولید شده است.
نسرین نصرتی ،پادینا رهنما ،جمشید هاشم پور،
علی اوجی ،پژمان بازغی ،ساراخوئینی ها ،مهران
رجبی و پادینا چیت ساز از جمله بازیگران این
فیلم سینمایی هستند.
در خالصه داستان آن آمــده اســت :کریم عاشق
خوانندگی اســت و بــدون ایــن که بداند دلــداده
ف ــردی شــده کــه مــامــوریــت دارد فــرمــولــی را از
دانشمندی سرقت کند.

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¹ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮا ارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﺗﻤﺎمارﻗﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ 
ﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٨١رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ (
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪا ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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