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سینما و تلویزیون

دوشنبه  ۲۹بهمن ۱۲ 1397جمادی الثانی  14۴۰شماره 2۹۳۴

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گپ

نگاهی به مجموعه های خاطره انگیز قاب شیشه ای

سریال های ماندگار

نکیسا با سریال «گاندو» می آید

ضیغمی -در  40سال اخیر ،تلویزیون ما در ساخت سریال های فاخر و الف ویژه کارنامه پرباری داشته است .مجموعه ای از سریال های فاخر با موضوعات دینی ،مذهبی ،تاریخی و ملی تولید شده است که هر کدام
گوشهای از فرهنگ ایرانی و اسالمی مان را نشان می دهند .در این گزارش نگاهی به چند سریال فاخری که در مقاطع مختلف  40سال پس از پیروزی انقالب روانه آنتن قاب شیشه ای شده اند ،داریم.

ضیغمی -بعد از سریال «ممنوعه» مشغول بازی در سریال «گاندو» شدم«.نسرین نکیسا» در
گفت و گو با خبرنگار ما درباره فعالیت اخیر خود در حرفه بازیگری گفت :سریال «گاندو»
مراحل فنی خود را برای پخش از شبکه های سراسری سپری می کند.وی درباره نقش
خود در سریال گاندو توضیح داد :نقش مادر وحید ربانی ،بازیگر نقش اول اثر را بازی
کردم .این مادر ،بسیار مقتدر بود.وی در پاسخ به این سوال که در سینما پیشنهاد
ندارید یا نقش ها را نمی پذیرید ،گفت :سال گذشته دو مورد پیشنهاد داشتم که از نقش
ها خوشم نیامد .از سوی دیگر حدود  8ماه درگیر سریال «ممنوعه» بود و وقتم را گرفت.
همچنین برادرم در بستر بیماری بود و به تازگی فوت کرده است.

تولد ماه

مهرداد صدیقیان

کیف انگلیسی

مختارنامه

روزی روزگاری

سیدضیاءالدین دری

داوود میرباقری

امرا ...احمدجو

داس ــت ــان ایـــن ســریــال بــه وقــایــع سیاسی
دهـــه 1320ایــران می پ ــردازد و ایــن نکته
را بیان می کند که چگونه یک سیاستمدار
روشنفکر مسیر تباهی و سقوط را طی می
کند« .منصور ادیبان» اهــداف خوبی دارد،
ولی در میدان سیاست مغلوب فشارها می
شود .تم این سریال سیر یک انسان روشنفکر
در مناسبت های سیاسی است.
سید ضیاءالدین دری بــرای اولــیــن بــار در
سال  1372نسخه سینمایی فیلم نامه «کیف
انگلیسی» را نوشت .او برای این که مردم از
طرح مسائل سیاسی دلــزده نشوند چاشنی
عاطفی را به این اثر افــزود و شخصیت های
اصلی را در فضایی عاشقانه سرگردان کرد.
این سریال در سال 1385از شبکه اول پخش
شد .رویارویی لیال حاتمی و علی مصفا که در
دنیای واقعی هم زندگی مشترک دارنــد از
نکات جالب سریال بود.

تا قبل از ساخت «مختارنامه» دست تلویزیون
در زمینه آثار داستانی خالی بود .فیلم ها و
سریال های پراکنده ای ساخته شده بود که
به تاثیرات فرهنگ عاشورا در مقاطع مختلف
زمانی می پرداخت اما سریالی که بخواهد به
طور مستقیم وقایع سال های قیام را روایت
کند ،وجــود نــداشــت .انتخاب «مختار» به
عنوان قهرمان قصه یک انتخاب هوشمندانه
بود .دوران زندگی مختار با زندگی امام اول
تا چهارم همزمان بوده است .این سریال به
مقاطع مهمی از تاریخ اسالم می پردازد.
داوود میرباقری ،پنج سال از عمرش
را بــرای کارگردانی پرهزینه ترین
سریال تاریخ تلویزیون ایران صرف
کـــرد .ای ــن مجموعه در تــهــران،
قزوین ،تاکستان ،ورامین ،آبادان،
شوشتر ،شهریار ،آران و بیدگل،
اسالمشهر ،کویر سفیدشهر
و شــاهــرود فیلم ب ــرداری
شد و «فریبرز عرب نیا»
نقش اصلی سریال را
به خوبی ایفا کرد.

در این سریال روستاییانی را می دیدیم که
نمی توانستند با مسائل شهری کنار بیایند.
امرا ...احمدجو ،نویسنده و کارگردان سریال
«روزی روزگاری» تصمیم گرفت شهری ها را
از قصه اش کنار بگذارد و قهرمانانی را خلق
کند که همگی رگ و ریشه روستایی دارند.
مرادبیگ ،خاله قدرت و بقیه ،آن قدر ملموس
و دوست داشتنی بودند که تماشاگر تلویزیون
هر هفته با آن ها همراه می شــد .امــرا...
احمدجو بعد از «روزی روزگـــاری» چندین
سریال دیگر هم ساخت ،ولی هرگز نتوانست
توفیق این اثر را تکرار کند .پس از گذشت
ســال هــا از پخش ایــن ســریــال مــردم
همچنان دیالوگ هایش را در فضای
مجازی دســت به دســت می کنند.
انتخاب خسرو شکیبایی در نقش
یک راهــزن باهوش و کمی لجوج و
ژاله علو در نقش زنی هدایتگر
نـــشـــان از هــوشــمــنــدی
کارگردان است.

امام علی

(ع)

داوود میرباقری

میرباقری سریالی ساخت که به لحاظ کیفی،
ساختاری و محتوایی ،یک سر و گردن باالتر
از کارهای قبلی بــود .در زمــان پخش سریال
عالوه بر اهمیت موضوع و درونمایه متن ،ویژگی
های ظاهری کار همچون بازی های درخشان
و دیالوگ های غنی آن نیز دیده و شنیده شد.
صداوسیما با ساخت این سریال می خواست
توانایی اش را در تولید کارهای فاخر مذهبی
محک بزند .سریال امــام علی(ع) زمینه ای
را فراهم کرد که سریال های متنوعی درباره
دیگر شخصیت هــای مذهبی ساخته شود،
سریال هایی همچون تنهاترین سردار ،والیت
عشق ،مختارنامه و یوسف پیامبر(ع) همگی از
فضای مثبتی که سریال امام
علی(ع) ایجاد کرده
بــود ،بهره مند
شدند.

«مهرداد صدیقیان» متولد  ۳۰بهمن  ۱۳۶۷در تهران است .او فعالیت سینمایی خود را
در مقام بازیگر از سال  ۱۳۸۴با فیلم «عصر جمعه» آغاز کرد و با بازی در فیلم «اتوبوس
شب» به شهرت رسید .مدینه ،دیوار ،سقوط یک فرشته ،حیرانی و شاهگوش از جمله
آثاری است که وی در آن ها بازی کرده است .صدیقیان این روزها مشغول بازی در
سریال شبکه خانگی «رقص روی شیشه» است .او فیلم های سینمایی سونامی ،طال،
عطر داغ و پدیده را آماده اکران دارد.

تازه های سینما

سالم علیکم حاج آقا
فیلم سینمایی «سالم علیکم حاج آقا» (چشمان فرشته)
به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی مراحل
فنی خود را سپری می کند.این فیلم یک کمدی
اجتماعی است که در آن حمید گــودرزی ،لیال
اوتادی ،علی صادقی ،رز رضوی ،زهرا جهرمی،
سوسن پرور ،ارژنگ امیرفضلی ،مهران رجبی،
شیوا خسرومهر ،بهنوش بختیاری ،مریم
کاویانی ،محمدرضا شریفینیا و پوریا
پورسرخ بازی می کنند.

کافه سینما
دراینشماره،اخبارونقلقولهایمهمسینماوتلویزیوندرهفتهگذشتهرادراختیارتانقرارمیدهیم.
فیلم بــرداری مجموعه تلویزیونی «ســام آقــای مدیر» به کارگردانی علیرضا توانا و به
تهیهکنندگی منوچهر شاهسواری در مسیر پایانی خود قرار گرفت.
در فیلم سینمایی «بی صدا» که از شنبه ،اول اسفند در گروه «هنر و تجربه» اکران می
شود بازیگرانی همچون پیام دهکردی ،مرضیه وفامهر و فرشین طهماسب نقش آفرینی
می کنند.
جی .جی .آبرامز کارگردان «جنگ ستارگان :قسمت نهم» در صفحه توئیتر خود از
پایان فیلم برداری این اثر خبر داد.
بندیکت کامبربچ بازیگر نقش شرلوک هولمز نقش شیطان را در سریال «طالع نیک»
محصول آمازون صداپیشگی خواهد کرد.

