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سینما و تلویزیون
از «قلب یخی» تا «ممنوعه»

قطار سریال های نمایش خانگی

گفت و گو

تازه های سینما

اواخر دهه  80بود که شبکه نمایش خانگی در کنار عرضه دیگر محصوالت فرهنگی و هنری خود دست به تولید آثار
گروه سینما و تلویزیون
نمایشی زد .این سریال ها از همان ابتدای توزیع در شبکه نمایش خانگی مورد استقبال بینندگان قرار گرفت تا جایی
که فصل های بعدی بعضی از این آثار پر مخاطب همچون «شهرزاد»« ،قلب یخی» و «ساخت ایران» نیز ساخته و توزیع شد .این روزها بازار سریال
پربیننده «ممنوعه» در شبکه نمایش خانگی داغ است و به همین بهانه چند سریال شبکه نمایش خانگی پربیننده را از گذشته تاکنون مرور می کنیم.

قلب یخی

«قلب یخی» نخستین سریال شبکه نمایش خانگی است که
در سه فصل تولید شد .کارگردان فصل های اول و دوم این
مجموعه «محمد حسین لطیفی» و کارگردان فصل سوم آن

بازیگرانجدید
«بهترین سالهای زندگی ما»

مرحله جدید تصویربرداری «بهترین سال های زندگی
ما» به کارگردانی احمد کاوری با پیوستن بازیگران جدید
به زودی آغاز خواهد شد .مشاور رسانهای این سریال به
خبرنگار ما گفت :با پایان تصویربرداری مرحله اول سریال
«بهترین سالهای زندگی ما» گروه تولید به زودی مرحله
ش های دهه  ۵۰می شود
جدیدی را که مربوط به بخ 
جلوی دوربین خواهد بــرد« .هــادی اعتمادی مجد» با
بیان این که «بهترین سالهای زندگی ما» در ۳۰قسمت
برای پخش از شبکه سه سیما در حال تولید است ،درباره
بازیگران جدید آن توضیح داد :امیر رضا دالوری و علیرضا
جاللی تبار در مرحله جدید این فیلم جلوی دوربین می
روند و چند بازیگر دیگر نیز به این گروه خواهند پیوست.
وی اضافه کرد :این سریال یک درام تاریخی عاشقانه
است و اقتباسی از رمان مطرح «مهاجران» هاوارد فاست
محسوب میشود .به گفته وی ،علیرضا کمالی ،بهنام
تشکر ،هدایت هاشمی ،برزو ارجمند ،رحیم نــوروزی،
الهام طهموری ،شهرام قائدی ،علی سلیمانی ،فرخ
نعمتی و کورش سلیمانی در این سریال بازی می کنند.

کلوبهمسران
ممنوعه

ســریــال ممنوعه بــه کــارگــردانــی «امــیــر پــورکــیــان» در
شبکه نمایش خانگی در حــال تــوزیــع اســت .نیکی
کریمی ،هادی حجازی فر ،پژمان بازغی ،لیال زارع،
الهه حصاری ،خاطره اســدی ،نسرین نکیسا ،آناهیتا
درگاهی ،امیرحسین آرمــان ،مجید مظفری ،نیلوفر
رجایی فر و آتیال پسیانی بازیگران «ممنوعه» هستند.
ممنوعه ،داســتــان سه نسل را به صــورت همزمان و
پیوسته و دغدغه های امروز جوانان و موضوع های روز
خانوادگی و اجتماعی را روایت می کند.

ساخت ایران

ساخت ایران ( )1تولید سال  90است که در ابتدا در شبکه
نمایش خانگی و بعد در شبکه آی فیلم پخش شد .کارگردان
این فصل «محمد حسین لطیفی» بود .سریال ساخت ایران ()2
به کارگردانی «برزو نیک نژاد» از  ۵اردیبهشت  97تا دوم آبان
امسال توزیع شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت و توانست
با داستانی متفاوت مخاطبان را جذب کند .محمد رضا گلزار،
امین حیایی ،سارا بهرامی ،سحر دولتشاهی ،مهران احمدی،
بهنام تشکر ،محسن کیایی و امیر حسین رستمی در این سریال
بازی کردند.

«سامان مقدم» است«.قلب یخی» که در سال  89توزیع شد
داستان دختری است که در مزون زنانه کار میکند و ربوده
می شود .پرنگ ،پسر ویدا (صاحب مزون) در یک درگیری به
زندان می افتد و شیوا (خواهر ویدا) وکالت قاتلی را که زن و
فرزندش را به قتل رسانده است بر عهده می گیرد .در فصل
دوم نیز شیوا در دادگاه منتظر موکلش است که خبردار می
شود گروهی حامد را ربوده اند ولی دلیلش را نمی داند .فصل
سوم هم داستان قتل رئیس یک باند را روایت می کند و در
این فصل شاهرخ (باستان شناس) به جرم قتل او دستگیر می
شود.اینفصلازآذر 91تاتیر 93درشبکهخانگیتوزیعشد.

مــــراحــــل ف ــن ــی فــیــلــم
گروه سینما و تلویزیون
س ــی ــن ــم ــای ــی «کـــلـــوب
همسران» به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی
صباغ زاده ادامه دارد .محمد رضا شریفینیا ،میترا
حجار ،شقایق فراهانی ،محمد رضا هدایتی ،علی
انصاریان ،بیژن بنفشهخواه ،سمیرا حسنپور و رضا
بنفشه خواه با هنرمندی گوهر خیراندیش بازیگران
اصــلــی ایــن کــمــدی خــانــوادگــی هستند« .کلوب
همسران» داستان سه مرد متمول را روایت میکند
که برای فرار از دست همسران شان به همراه یک
خواننده زیرزمینی پاپ به جزیره کیش متواری می
شوند و نقشه ربوده شدن خود را میکشند غافل از
این که ماجراهایی درانتظارشان است.

تولد ماه

نمایشخانگی
عاشقانه

«آن سوی ابرها» را در خانه ببینید

سریال «عاشقانه» بهمن  95به کارگردانی «منوچهر
هادی» وارد شبکه نمایش خانگی شد .محمد رضا گلزار،
ساره بیات ،بهاره کیان افشار ،فرزاد فرزین ،حمید رضا
پگاه ،حسین یاری ،پانتهآ بهرام ،مسعود رایگان ،هومن
سیدی ،یکتا ناصر ،سارا رسول زاده و مهناز افشار بازیگران
اصلی «عاشقانه» بودند .فرزاد فرزین و فریدون آسرایی دو
خواننده پاپ هر کدام یک قطعه را با آهنگ سازی بابک
زریــن بــرای تیتراژ این مجموعه خواندند .در این میان
فرزین عالوه بر خوانندگی تیتراژ ،یکی از نقشهای اصلی
مجموعه را نیز برعهده داشت.

فیلم سینمایی آن سوی ابرها در شبکه نمایش خانگی
توزیع شد .در این فیلم به کارگردانی «مجید مجیدی»،
بازیگران هندی همچون ایشان خاطار و ماالویکا
موهانان بازی می کنند« .آن سوی ابرها» ملودرامی است
که داستان آن در مناطق فقیرنشین بمبئی اتفاق می
افتد و داستان پسری را روایت می کند که یک خالفکار و
توزیع کننده مواد مخدر است و طی تعقیب و گریز پلیس
به رخت شوی خانهای فرار میکند که خواهرش تارا در
آن کار میکند .تارا به کمک یکی از همکاران مردش،
برادرش را از دید پلیس پنهان میکند.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

ﯾﮏﭘﻴﺸﻨﻬﺎد

.

ﺑﺮاىاوﻗﺎتﻓﺮاﻏﺖﻣﻔﻴﺪدرﻣﺪارس

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﭘﻴﺪاﺮدنﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢدرﻣﺎرﭘﻴﭻ،ازآنﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎاﺳﺖ
ﻪدرﺳﺮاﺳــﺮﺟﻬﺎنﻃﺮﻓﺪاردارد.اﻦﺳــﺮﮔﺮﻣﻪﻗﺎﻧﻮﻧﺶ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎدهاﺳﺖ،ﭼﻮنﻫﻴﭻدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﺧﺎﺻﻧﺪارد،ﻟﺬاﺑﻪ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

زﺑﺎنﺧﺎﺻﻫﻢواﺑﺴﺘﻪﻧﻴﺴﺖوﻣﺮدوزنوﻮدوﭘﻴﺮوﺟﻮان
ﻣﺨﺎﻃﺒﺶﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺟﺎﻟﺐاﺳﺖﻪﺑﺪاﻧﻴﺪاﻦﺳﺮﮔﺮﻣدرﮔﺮوه
»ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘ«دﺳﺘﻪﺑﻨﺪﻣﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎاﻦﻣﻨﻄﻖ
ﺑﺮاﺣﻞﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﺴﻴﺮﺎﺑﻧﻴﺎزاﺳﺖ»:درﻫﺮدوراﻫ،
¤ازراهﻫﺎﺻﺤﻴﺢاﺳــﺖودﮕﺮﻏﻠﻂاﺳــﺖ.راهﺻﺤﻴﺢرا
اداﻣﻪدﻫﻴﺪ«.
اﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻣﺴــﻴﺮﺎﺑ» ،ﻧﻘﺶﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ«
ﻟﺬتﺑﺨﺶﺗﺮﻦﻧﻮعاﺳﺖ!ﭼﺮاﻪدرﻣﺴــﻴﺮﺎﺑﻫﺎﻋﺎد،
ﭘﺲازﺣﻞﺮدنﺳــﺮﮔﺮﻣ،ﭼﻴﺰﺧﺎﺻﺸــªﻧﻤﺷــﻮدو
ﻓﻘﻂﺑﻴﺮونآﻣﺪنازﻣﺴﻴﺮﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻣﺤﺴﻮبﻣﺷﻮد.اﻣﺎدرﻫﺮ
»ﻧﻘﺶﺎبﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﺗﺼﻮﺮﻧﻬﻔﺘﻪاﺳﺖﻪﺑﺎﭘﻴﺪاﺮدنﻣﺴﻴﺮ
ﺻﺤﻴﺢ،ﺸªﻣﺷﻮد.
ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎﻣﺎرﭘﻴﭻ،ﺑﻪدوﻧﻮع»ﺗ²رﻧﮓ«و»رﻧﮕ«ﺗﻘﺴــﻴﻢ

آسپرین

فصل اول سریال آسپرین در ژانر معمایی و اکشن ،بهار
سال  95آماده پخش و توزیع در بازار شبکه نمایش خانگی
شد .فرخ نعمتی ،شقایق فراهانی ،علیرام نورایی ،رضا
اخالقی راد ،سلمان فرخنده ،میثم رازفر ،رضا بادامچی و
نادیا نجفی (بازیگر خردسال) در این سریال بازی کردند.
«فرهاد نجفی» تهیه کننده ،نویسنده و کــارگــردان این
سریال بود« .آسپرین» داستان پزشکی است که روی یکی
از بیماران مرد خود آزمایش های عجیب و غریبی انجام
می دهد اما نتایج آزمایش ها خارج از تصور اوست و اوضاع
بیمار از کنترل خارج می شود.

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

ﻣﺷﻮﻧﺪ ﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳــﺖ ﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻮع
رﻧﮕآنراروزﻫﺎ²ﺷﻨﺒﻪوﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻣﺗﻮاﻧﻴﺪﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.اﻦ
ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﻢﻣﺜﻞﺗﻤﺎمﻧﻘﺶﺎبﻫﺎدﮕﺮﻪدرروزﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠ ªﻫﻔﺘﻪ ﺗﻘﺪﻢ ﻣﻨﻴﻢ ،ﺗ²ﺟﻮاﺑﻪ)ﻮﻧﻴ (²اﺳــﺖ .ﻟﺬا
ﻣﺷﻮدروآنﻣﺴﺎﺑﻘﻪﺑﺮﮔﺰارﺮد.
ﺑﻪ دﻟﻴﻞﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺑﺮﮔﺰارﻣﺴﺎﺑﻘﺎت،ﺑﻪﻣﺮﺑﻴﺎنﭘﺮورﺷوﺎدر
ﻣﺪارسﭘﻴﺸــﻨﻬﺎدﻣﻨــﻢدرﺑﻌﻀــازروزﻫﺎ²ﺷــﻨﺒﻪو
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺑﺎﺧﺮﺪﭼﻨﺪﻋﺪدروزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎن،اﻦﺳﺮﮔﺮﻣرا
در²ﻼسﺑﻪﺻﻮرتﮔﺮوﻫﺑﻪﻣﺴﺎﺑﻘﻪﺑﮕﺬارﻧﺪوﻟﺬتآنرا
ﺑﻪداﻧﺶآﻣﻮزانﺑﭽﺸﺎﻧﻨﺪﺗﺎ²ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻓﻮقﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻪﺎدﻣﺎﻧﺪﻧ
رادرذﻫﻦداﻧﺶآﻣﻮزانرﻗﻢﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﺎﻫﺶاﺳﺘﺮس+ﻟﺬتﻣﺴﺎﺑﻘﻪ=ﻓﺮاﻏﺖﻣﻔﻴﺪ

شهرزاد

شــهــرزاد ،سریال پر مخاطب شبکه نمایش خانگی به
کارگردانی «حسن فتحی» با استقبال مــردم و در سه
فصل تولید شد و توزیع فصل اول آن در سال  ،94فصل
دوم در سال  96و فصل سوم در زمستان  96آغاز شد
و در  ۲۱خــرداد سال  97پایان یافت .علی نصیریان،
ترانه علیدوستی ،مصطفی زمانی ،پریناز ایزدیار ،شهاب
حسینی ،فریبا متخصص ،محمود پــاک نیت ،مهدی
سلطانی ،سهیال رضوی و امیرحسین فتحی در سریال
شهرزاد بــازی کردند« .شــهــرزاد» ملودرامی عاشقانه،
جنایی است.

داریوشمهرجویی

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻ²ﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸªآنﺑﺎﺪ»²ﺧﻂﺷ¤ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕﭘُﺮرﻧﮓﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ¤ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻤﺮﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ¤ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

10

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.
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دﻗﻴﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

30

دﻗﻴﻘﻪ

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

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

این کارگردان ،نویسنده
و مترجم  ۱۷ماه آذر سال
 18در تهران به دنیا آمد.
«داریــوش مهرجویی» در
ســال  46نخستین فیلم
خود را ساخت و در سال
 ۴۸فیلم «گاو» را کارگردانی کرد .او جوایز متعدد
ن المللی دریافت کرده است .مهرجویی عالوه بر
بی 
ی پردازد.
سینما به نوشتن رمان و نیز ترجمه هم م 
در آبان سال  93جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه به
داریوش مهرجویی اهدا شد.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ

50

دﻗﻴﻘﻪ

