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از «زیر خاکی» تا «نفوذ»

سریال های جدید زیر تیغ کرونا

مریم ضیغمی -سریال های تلویزیونی طرفداران بسیاری در بین بینندگان دارند .در تعطیالت نوروز امسال هم سریال های تلویزیونی با توجه به شیوع کرونا که مردم را خانه نشین کرده بود ،بیش از پیش بیننده داشت .اسفند سال گذشته اخباری از پروژه های در دست ساخت سیما منتشر و در خصوص ادامه روند
تولید سریال ها با توجه به شیوع این ویروس ابراز نگرانی شد .در این بین برخی پروژه ها تعطیل شد و گفته می شود برخی هم در کنار تیم پزشکی برای مقابله با این ویروس به کار خود ادامه دادند .در مطلب پیش روی تان چند سریال در دست تولید را معرفی می کنیم .البته درباره این که روند تولید این سریال
ها در روزهای اخیر چگونه بوده و این که تولیدشان متوقف شده است یا خیر ،خبر جدیدی منتشر نشده است.

زمین گرم

بچه مهندس(فصل )3

زیرخاکی

ایلدا

نفوذ

کارگردان :سعید نعمت ا...
تهیه کننده :محمدرضا شفیعى
درباره سریال :این سریال در  ۳۰قسمت برای پخش
از شبکه سوم سیما آماده می شود که ادامه سه گانه
سعید نعمتا ...در همان فضای برادرانه و خانوادگی
است.
در خــاصــه داس ــت ــان «زمــیــن گـــرم» کــه مضمونی
اجتماعی -مذهبی دارد ،آمده است :بعد از سالها
بیخبری دو بــرادر از هم ،بــرادر بزرگتر که آخرین
ساعات حیات خود را پشت سر میگذارد سراغ برادر
کوچکتر مـیرود تا وصیت کند؛ وصیتی که زندگی
برادر کوچک را دستخوش چالشی بزرگ میکند.

کارگردان :یعقوب غفارى
تهیه کننده :سعید سعدی
نقش آفــریــنــان :پــرویــز پورحسینی ،بــهــاره رهــنــمــا ،انــدیــشــه فــوالدونــد ،بهناز جعفری،
افشین نخعی ،سلمان فرخنده ،سیاوش چراغی پــور ،فرزین محدث ،سوگل طهماسبی،
عباس جمشیدی فر و حمید شریف زاده از جمله بازیگرانی هستند که هم در فاز یک و هم در فاز
 2این سریال حضور داشتند و در کنار آن ها بازیگران دیگری هم به کار پیوستهاند .پیش از
این سیما تیرانداز ،علی اوسیوند ،نسرین نکیسا ،مهران نائل ،صحرا اسداللهی ،فرج ا ...گل
سفیدی و سیامک اشعریون به این سریال اضافه شده بودند و مانی رحمانی نقش نوجوانی
جواد را بازی میکند.
درباره سریال :بچه مهندس در سال  ۹۷به کارگردانی علی غفاری تولید شد .این سریال دارای
سه فصل است که دو فصل آن تاکنون تولید و از شبکه دوم سیما پخش شده و فصل سوم این سریال
در حال تصویربرداری است .موضوع اصلی این سریال مربوط به پسری به نام جواد جوادی است.

تهیهکننده :رضا نصیری نیا
کارگردان :جلیل سامان
نــقــش آفــریــنــان :هــــادی ح ــج ــازی فـــر ،پــژمــان
جمشیدی ،ژاله صامتی ،گوهر خیراندیش ،ایرج
سنجری ،نادر فالح ،اصغر نقی زاده و رایان سرلک
در سریال زیرخاکی به ایفای نقش پرداختند.
درباره سریال  :قصه این مجموعه درباره مردی است
که به دنبال «زیرخاکی» اســت و بــرای یافتن گنج
درگیر ماجراهای خنده داری می شود« .زیرخاکی»
با گذشت سه سال از پخش آخرین ساخته تلویزیونی
سامان یعنی «نفس» برای پخش آماده خواهد شد .این
سریال مفرح و دارای دو فصل و  ۲۵قسمت است.

تهیه کننده :علیرضا سبط احمدی
کارگردان :راما قویدل
نقش آفرینان :مجید مظفری ،پوریا پورسرخ  ،فاطمه
گودرزی،خسروشهراز ،علیدهکردی ،جعفردهقان،
کاظم هژیر آزاد ،کوروش سلیمانی ،امیرمحمد زند،
غالمرضا علی اکبری ،سینا رازانی ،مهدی صبایی و
شهین تسلیمی در ایلدا نقش آفرینی می کنند.
درباره سریال :راما قویدل کارگردان سریال خانواده
دکتر ماهان در تجربه جدید تلویزیونی اش سراغ
سریالی در حوزه دفاع مقدس رفته است .سریال ایلدا
داستان ایثار و فداکاری مردم غرب کشور در سال های
 1358و  1359را روایت می کند.

کارگردان :جواد شمقدرى
تهیه کننده :محسن على اکبرى
نقشآفرینان:امین اسکندریان،کیمیااکرمی،احمد
نجفی ،حمید گودرزی ،رحیم نوروزی ،علیرام نورایی،
صالح میرزاآقایی ،شهره لرستانی ،زهــرا سعیدی،
حجتاالسالم سیدمحسن هاشمی ،جلیل فرجاد،
ماشاا ...شاه مرادی ،کاوه سماک باشی ،امیرمحمد
زند ،یلدا افشارینیا ،شیوا بلوچی و تعدادی بازیگر
خارجی از جمله بازیگران این سریال هستند.
درباره سریال« :نفوذ» تاریخ انقالب را از بهمن ۵۷
تا آبان  ۵۸نشان میدهد .این سریال قرار بود مهر
 99آماده پخششود.

میز مصاحبه

محمود پاکنیت از «دخترم
نرگس» می گوید

ضیغمــی« -محمــود پاکنیــت» ســریال
«دختــرم نرگــس» را در نوبــت پخــش دارد.
ایــن بازیگــر پیــش کســوت ســینما و تلویزیــون
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مــا دربــاره فعالیــت
اخیــر بازیگــری اش گفــت :بــازی ام در
ســریال «دختــرم نرگــس» بــه پایــان رســید
و همســرم هــم در ایــن ســریال بــا مــن بــازی
مــی کــرد و بــه دلیــل تعهــد کاری بــازی در
«خــروج» ،فیلــم جدیــد ابراهیــم حاتمــی کیــا
را نپذیرفتــم.وی بــا بیــان ایــن کــه ســریال
«دختــرم نرگــس» را باقــر حبیــب پیــران
نوشــته اســت و کارگردانــی مــی کنــد ،اظهــار
کــرد :ایــن ســریال مضمونــی اجتماعــی دارد
و قصــه اش دربــاره اختــاف پــدر و دختــری
اســت کــه بعــد متوجــه مــی شــود پــدر او
نیســت .دســتمزد ایــن ســریال را تاکنــون
بــه مــا نــداده اند«.پــاک نیــت» بــا اشــاره بــه
ایــن کــه ایــن ســریال در  ۲۶قســمت بــه
ســفارش ســیمای اســتان هــا بــرای پخــش
از شــبکههای سراســری در حــال ســاخت
اســت ،دربــاره هــم بــازی هایــش توضیــح داد:
بازیگــران بومــی از اســتانهای آذربایجــان
غربــی و شــرقی ،کردســتان و زنجــان در کنــار
بازیگرانــی همچــون حســین زرخیــز ،رحیــم
نــوروزی ،جمــال ذوالقــدر ،مریــم خدارحمــی
و فریبــا طالبــی در ایــن ســریال ایفــای نقــش
کردنــد.

تازه های سینما

خورشید
«مجید مجیدی» در سال  86با فیلم «آواز گنجشکها» در بخش سودای سیمرغ
جشنواره فیلم فجر حضور داشت و سال گذشته در سی و هشتمین دوره
این جشنواره با فیلم «خورشید» جوایز مختلفی همچون سیمرغ
بهترین فیلم را به خانه برد .فیلم نامه خورشید را مجید مجیدی
و نیما جاویدی نوشتهاند .دهمین فیلم سینمایی مجیدی به
کودکان کار میپردازد و جواد عزتی در کنار عده ای کودک
نابازیگر در آن نقش آفرینی کردند.

سخن ستارگان

امیر علی دانایی
هدف من از حضور در سینما تاثیرگذاری است .تعریف سوپراستار
برای من در سینما متفاوت است .این مسیر می توانست برای
من خیلی کوتاه تر از این باشد اما همه تالشم را کردم که به
عنوان یک بازیگر شناخته شوم ،حاال چقدر موفق بوده ام نمی
دانم اما تالشم را می کنم و پای هدفی که داشتم و آن هم
تاثیرگذاری در سینما بوده است ،ایستاده ام.

