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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رقابت سریالی

ضیغمی -چند سال است که شبکه نمایش خانگی رقیب سرسخت رسانه ملی شده است .شبکه نمایش
خانگی سریال های متنوعی را در طول سال تولید می کند و ذائقه های مختلف را برای تولید سریال در
نظر می گیرد .چندین روز در هفته بینندگان پر و پا قرص این شبکه پیگیر سریال های آن هستند که

ریکاوری

دل

گپ

«گواهی امضا» به پایان راه رسید

البته اغلب این سریال ها مورد استقبال سلیقه های مختلف جامعه قرار گرفته است؛ از «سال های دور
از خانه» مجید صالحی گرفته تا «هیوال»ی مهران مدیری .در مطلب پیش روی تان نگاهی به سریال های
جدید شبکه نمایش خانگی داریم.

قورباغه

مانکن

کارگردان :بهادر اسدی

کارگردان :منوچهر هادی

کارگردان :هومن سیدی

کارگردان :حسین سهیلی زاده

بــازیــگــران :پــوریــا پــورســرخ ،شبنم قلی
خانی ،هومن برق نورد ،مجید واشقانی،
مریم معصومی ،نگار عابدی ،شیوا طاهری
و یاشار هاشمزاده.

بازیگران :هومن سیدی ،ســاره بیات،
حامد بهداد ،سعید راد ،افسانه بایگان،
کــوروش تهامی ،نسرین مقانلو و مهراوه
شریفی نیا.

بـــازیـــگـــران :هـــومـــن ســـیـــدی ،نــویــد
محمدزاده ،صابر ابر ،سحر دولتشاهی،
فرشته حسینی و نوید پورفرج.

خالصه قصه :ریکاوری داستانی است
دربــاره رفاقت ،عشق و خیانت بین سه
خانواده بابک ،مسعود و سهیل که شرکای
کــاری و دوستان قدیمی هستند .بابک
سردبیر مجله پرفروشی اســت و سهیل
و مسعود همکاران او در نشریه هستند،
هرکدام در زندگی مشترک شان دچار
مسائلی شدهاند و بــرای فــرار از زندگی
روزمــره و شرایط کاری و چند روز دوری
از همسران شان تصمیم میگیرند بدون
اطــاع خــانــواده بــه سفر مــجــردی و به
اصطالح خودشان ریکاوری بروند.

خالصه قصه :قصه «دل» به کارگردانی
منوچهر هـــادی در زمـــان ح ــال اتــفــاق
میافتد و سریالی عاشقانه است .داستان
سریال از ایــن قــرار اســت که بین دو نفر
جدایی میافتد.

بازیگران :حسین پــاکــدل ،الــهــام پــاوه
نژاد ،عارفه معماریان ،رضا توکلی ،بهشاد
شریفیان ،پانته آ کی قبادی ،رابعه مدنی،
بهزاد خلج ،بهزاد محسنی ،مائده محمدی
و محمد صادقی.

دربـــاره ســریــال :ســریــال ریــکــاوری
قــرار بــود از  ۲۸آبــان ســال  ۹۷به
شبکه نمایش خانگی بیاید اما
بــه دلیل مخالفت سرمایه
گـــذارش تــوزیــع آن
صورت نگرفت.
ایــــن ســریــال
یــک شنبهها
در شــبــکــه
نـــــمـــــایـــــش
خانگی پخش
خواهد شد.

دربـــــاره ســـریـــال :پــیــش بــیــنــی اولــیــه
ســازنــدگــان و کــارگــردان ایــن مجموعه،
پــخــش آن در اردیــبــهــشــت  ۹۸ب ــود که
البته محقق نشد .این سریال
هــــم اکــــنــــون در مــرحــلــه
تــصــویــربــرداری قــرار
دارد و بــه احتمال
فـــــــراوان اواســــط
تابستان در شبکه
نــمــایــش خــانــگــی
توزیع میشود.

خالصه قصه :آن گونه که اعــام شده
است این سریال داستانی عجیب را بازگو
می کند که تاکنون دست مایه تولید هیچ
فیلم و سریالی قرار نگرفته است.
دربـــاره ســریــال :قسمت هــایــی از این
سریال در خــارج از کشور تولید خواهد
شــد .نوید مــحــمــدزاده بــه عــنــوان اولین
بازیگر این سریال شبکه نمایش خانگی
معرفی شده اســت .زوج هومن سیدی و
نوید محمدزاده در سال های اخیر باعث
به وجــود آمــدن آثــار پر مخاطبی از جمله
فیلم سینمایی «مغزهای کوچک زنگ
زده» شده است.

خالصه قصه :دربــاره این مجموعه آمده
اســت :همیشه عشقهای بــزرگ و زیبا،
دشمنان بزرگ و مخوف داشته اند.
دربــاره سریال :سریال نمایش خانگی
«مانکن» به تهیه کنندگی ایرج محمدی
در  ۲۶قسمت به قلم بابک کایدان نوشته
شــده اســت .فــرزاد فرزین خواننده پاپ
در دومین حضورش در سریال نمایش
خانگی ،ایــن بــار در سریال
«مــانــکــن» قـــرار اســت
همزمان در کسوت
بــازیــگــر و خواننده
تیتراژ سریال حضور
یابد.

ضیغمی -فیلم برداری فیلم سینمایی «گواهی امضا» به نویسندگی و کارگردانی شهرام اسدزاده به پایان
رسید و مراحل فنی خود را سپری می کند.مشاور رسانهای این پروژه با اشاره به این که علیرضا استادی
همراه با علیرضا مهران ،سیامک اطلسی ،پویا صفدرپور ،حامد طوسی ،پوریا اصالن و پریا گوران آخرین
بازیگرانی بودند که در فیلم سینمایی «گواهی امضا» مقابل دوربین رفتند به خبرنگار ما اظهارکرد:
تدوین «گواهی امضا» که از چندی پیش شروع شده بود ،ادامه دارد.مریم قربانی نیا به بازی امیر آقایی،
نسیم ادبی ،نادر فالح ،هامون سیدی ،نازنین صلح جو و بازیگر خردسال ،مهنا پیراسته در این فیلم اشاره
کرد و ادامه داد« :گواهی امضا» روایت متقاطع و پیچیده یک شبانه روز از زندگی فریبرز و محبوبه است .

تولد ماه

پرویز پرستویی
وی  2تیر  1334در روستای چارلی کبودرآهنگ همدان به دنیا آمد« .پرویز پرستویی» فیلم های سینمایی
«آن جا همان ساعت» سیروس الوند و «مطرب» مصطفی کیایی را آماده اکران دارد.پرستویی در فیلم ها
و سریال های فراوانی بازی کرده است و حاصل هنرنمایی او در فیلم های سینمایی کسب  4سیمرغ
بلورین از جشنواره فیلم فجر است .در کارنامه پربار پرستویی ،کسب چندین جایزه از جشنواره های
خارجی هم دیده می شود« .بادیگارد»« ،به نام پدر»« ،بید مجنون»« ،کافه ترانزیت»« ،آژانس شیشه ای»،
«لیلی با من است» و «آدم برفی» از جمله فیلم های نام آشنای این بازیگر خبره کشورمان است.

نقد فیلم

«شبی که ماه کامل شد»؛ فیلم تحسین برانگیز «آبیار»
مریم ضیغمی

m.zeyghami@khorasannews.com

چه خوب است که فیلم سازی همچون «نرگس
آبیار» در سینمای ایران داریم که در سطح بین
المللی فیلم می ســازد و همپای کارگردانان
مــرد اثــری با پروداکشن عظیم تولید می کند
که جای تحسین دارد .وقتی در جشنواره سی
و هفتم فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت،
جــایــی بـــرای نشستن و تماشای
فیلم «شــبــی کــه مــاه کــامــل شد»
پیدا نکردم در گوشه ای از سالن
ایــســتــادم و متحیر بـــازی متفاوت
بازیگران فیلم بــودم ،حتی تا پایان
قصه نتوانستم «فرشته صدر عرفایی»
را بــه دلیل گریم سنگین ،بــازی فوق
العاده و لهجه خاصش بشناسم و به دنبال او
در قصه جدید آبیار می گشتم .در «شبی که ماه

کامل شد» و ماجرای هیجان انگیز و دلهره آور آن،
سکانس های طالیی ،زیبا و متفاوت بازی هوتن
شکیبا و الناز شاکر دوست را شاهد هستیم .این
فیلم یک داستان عاشقانه لطیف است که خیلی
زود بعد از مراسم عقد این دو شخصیت تبدیل
به یک تراژدی می شود .در «شبی که ماه کامل
شد» همه عناصر در جای خود و به درستی به
کار گرفته شده است .دستپخت جدید آبیار قابل
تحسین اســت و نشان به آن نشان که سیمرغ
ه ــای جــشــنــواره در بخش
هـــای مختلف به
سمت اش پرواز
کــردنــد و فیلم
اش نظر بسیاری
از مـــنـــتـــقـــدان
ســیــنــمــایــی را به
خود جلب کرد.

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 «روسی» به کارگردانی امیرحسین ثقفی مرداد اکران میشود .طناز طباطبایی ،امیر آقایی،
صابر ابر و میالد کی مرام نقشهای اصلی این فیلم را ایفا میکنند.

