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اخبار
خداحافظی ناصر ممدوح
از اجرا و بازیگری

ناصر ممدوح اعالم کرد :پس از س��الها اجرا
و بازیگری به همراه دوبله ،از دنیای بازیگری
و اجرا خداحافظی میکند.به گزارش باشگاه
خبرن��گاران جوان به نق��ل از روابط عمومی
رادی��و ته��ران ،ناصر مم��دوح در گفت و گو
با برنامه پش��ت صحنه رادی��و تهران گفت:
دیگر نمیخواهم جلوی دوربین ظاهر ش��وم؛
اما ای��ن به معنی خداحافظ��ی من از عرصه
هنر نیس��ت .من مدتی جلوی دوربین برای
مسابقات ،فیلمها و س��ریالها بازی کردهام؛
اما ای��ن کار برای من حک��م زنگ تفریح را
دارد .بازیگری حرفه اصلی من نیس��ت و به
دلیل داشتن طبعی حساس ،علی رغم احترام
و محبته��ای هم��کاران ،نمیتوانم در این
حرف��ه دوام بی��اورم.وی افزود :من در س��ال
 ۸۴در راه ش��ب بازی ک��ردم؛ اما االن دیگر
ی گذش��ته را ن��دارم .عالوه بر آن تعداد
توانای 
سوژههای خوب بسیار کم شده است .همه در
این عرصه در حال ت�لاش برای ارائه کاری
بهتر هس��تند؛ اما این کار باید اصولی باش��د.
بسیاری از بازیگرانی که با من کار میکردند
با برخی دیگر از بازیگران مش��کل داش��تند
و این مس��ئله م��ن را آزار میداد.این دوبلور
معروف و پیشکس��وت با ذکر اینکه به خاطر
پول شخصیت خود را نمیفروشد ،گفت :من
در حوزههای مختلفی برای فیلمهای مستند
متن خوانده ام؛ اما برای پول حاضر نیستم هر
کاری را انجام دهم.
علیرضا خمسه به چهل تیکه میآید

علیرضا خمس��ه بازیگر و کارگردان س��ینما،
تئات��ر و تلویزیون ،این هفت��ه مهمان برنامه
تلویزیونی چهل تیکه خواهد ش��د.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان « ،علیرضا خمسه»
با کارنامهای پربار در عرصه بازیگری در سینما
و تلویزیون ،پنج شنبه  ۸آبان و جمعه  ۹آبان
مهمان برنام��ه تلویزیونی چهل تیکه خواهد
شد.در س��ایر روزهای این هفته ،چهل تیکه
میزبان هنرمندان دیگری نیز خواهد بود .بعد
از آن که «جالل محمدیان» خواننده آهنگ
«باز هوای وطنم آرزوست» در روز یکشنبه ۴
آبان ماه در برنامه چهل تیکه حضور یافت ،در
روز دوشنبه  ۵آبان ،گلچین برنامه چهل تیکه
پخش می ش��ود ،اما در روز سه شنبه  ۶آبان
ماه «مهدی علی احمدی» کارگردان و تهیه
کنن��ده تلویزیون به چهل تیک��ه خواهد آمد.
مژگان عظیمی صداپیش��ه باسابقه تلویزیون
که بیشتر به خاطر صداپیشگی نقش هایدی
در کارت��ون «های��دی» در خاطرهها ماندگار
شده اس��ت چهارش��نبه  ۷آبان ماه به چهل
تیکه می آید.گفتنی اس��ت برنامه تلویزیونی
«چهلتیکه» ب��ه تهیهکنندگی و کارگردانی
اله��ام حاتمی و اجرای محمدرضا علیمردانی
از ش��نبه تا روز جمعه در س��اعت  ۲۳شب از
شبکه نسیم پخش خواهد شد.
تصویربرداری سریال «رعد و برق»
از نیمه گذشت

تصویرب��رداری مجموعه تلویزیون��ی «رعد و
برق» در مناطق مختلف از جمله منطقه صفر
مرزی انجام شده است و شهرام قائدى ،محمد
فیلی ،مختار س��ائقی ،سنام کبودوند و  ...مقابل
دوربین بهروز افخمى رفتند.به گزارش میزان،
داود هاش��می تهیهکننده این مجموعه از ادامه
تصویرب��رداری س��ریال در گرگان خب��ر داد و
تاکید ک��رد تا کنون  ٦٠درصد از تصویربرداری
در مناط��ق مختلف از جمله م��راوه تپه (نقطه
صفر مرزی) ،آق قال و  ...انجام ش��د؛ پس از آن
گروه تولید جه��ت ادامه تصویربردارى به اهواز
و لرستان خواهند رفت.هاشمی در ادامه گفت:
در این پروژه ش��اهد کمک و همکاری مدیران
محترم وزارت نی��رو در گرگان ،جمعیت هالل
احمر گرگان ،شهردارى و شوراى شهر گرگان،
سازمان آتش نشانى گرگان و آق قال ،اداره گاز
گرگان و اداره منابع طبیعی ،س��پاه پاس��داران
گ��رگان و  ...بودیم و امیدواریم این همکاریها
ادامه داشته باشد.در این مجموعه شهرام قائدی،
محمدفیلی،مختارسائقی،سامکبودوند،مرتضی
کاظمی ،مهدی زمینپ��رداز ،محمد مختاری،
ابراهیم امیرخانی ،مزدک رستمی ،حسن اسدی،
ویدا موسوی ،سپیده موسوى ،مهدیه فراهانی،
نگار مسلط ،زهرا سرایلو ،امیر موسوی ،ابراهیم
یوسفی ،پوریا منجزی ،مجید درستی ،امیر عباس
قاسمى ،پدرام شکوری ،شهروز ایری ،امیر رضا
برزگر ،اسماعیل حبیبلی ،داود عصمتی ،حسین
قزلباش و محمود جعفری بازیگرانی هستند که
تاکنون برای ایفای نقشها انتخاب شدند.سریال
«رعد و برق» به سفارش شبکه پنج سیما تهیه
و تولید میشود.

بازیگر فیلم «بوی پیراهن یوس��ف» گفت:
از طرفی س��ینماها تعطیل شده اند و هیچ
فعالیتی وجود ن��دارد و از طرفی صحبت بر
سر برگزاری جشنوارههای سینمایی است ،از
نظر من این یک تضاد است و نمیتوان به
این راحتی به برگزاری جشنوارهها در دوران
اوج بیماری کرونا پرداخت.علی نصیریان در
گفتوگو با میزان اظهار داشت :طی ماههای
گذشته پیش��نهادات زیادی برای بازی را رد

برگزاری جشنوارهها در شرایط اوج بیماری کرونا جایز نیست
ک��ردهام ،واقعیت امر اکثریت ای��ن آثار را از
لحاظ متن و محتوا نپسندیدم و نقشی جذاب
در آنها وجود نداش��ت که مرا برای بازی در
این آثار وسوس��ه کند .وی در همین راستا
ادام��ه داد :البته در این میان چند پیش��نهاد
خوب هم بود منتها به دلیل ش��رایط فعلی
بیماری کرونا و با توجه به افزایش چشمگیر
تعداد مبتالیان و جانباختگان ترجیح دادم تا
در خانه مانده و ار نکنم ،چندی پیش اثری

کرونا از دست می روند چه باید کرد؟.بازیگر
فیلم «بوی پیراهن یوسف» درباره احتمال
برگزاری جش��نواره فیلم فجر تاکید کرد :از
طرفی س��ینماها تعطیل ش��ده ان��د و هیچ
فعالیتی وجود ن��دارد و از طرفی صحبت بر
سر برگزاری جشنوارههای سینمایی است،
از نظر من این یک تضاد اس��ت و نمیتوان
ب��ه این راحتی به برگزاری جش��نوارهها در
دوران اوج بیماری کرونا پرداخت.نصیریان

را تا آخرین مراحل هم پیش بردم اما فعال به
دلیل وضعیت قرمز کرونا متوقف شده است.
بازیگر نقش «بزرگ آقا» در سریال شهرزاد
درباره وضعیت فعلی تعطیلی سینماها اضافه
ک��رد :طبیعتا هیچکس از تعطیلی س��ینما
خوش��حال نمی ش��ود ،باالخره هر فرد به
نوعی زندگیاش با سینما گره خورده است،
اما چاره چیس��ت؟ وقتی که ه��ر روز تعداد
زیادی از عزیزان این کشور به دلیل بیماری

در همین رابطه خاطرنش��ان کرد :باالخره
جش��نواره فیلم فجر مخاطبان زیادی دارد
و اگر برگزار ش��ود از اکران عموم تماشاگر
بیش��تری خواهد داش��ت که طبیعتا برای
وضعی��ت فعل��ی خطرناک اس��ت ،اگر هم
بخواهیم که بدون تماشاگر برگزارش کنیم
که هیچ ش��ور و هیجانی نخواهد داشت .به
نظرم برگزاری جشنواره فیلم فجر در شرایط
فعلی جایز نیست.

نویسنده کتاب مطرح کرد؛

روایت زندگی شهید محمدرضا ملکی در «راویان صحنه جنگ»

گ�روه فرهنگی  :یک نویس��نده کتاب گف��ت :برای بیان
تالشه��ای راویان جن��گ تحمیلی در کت��اب «راویان
صحنه جنگ» در بخش��ی جداگانه ب��ه روایت فعالیتها
و از خودگذش��تگی این عزیزان همچنین حرکت هسته
روایتگران جنگ پرداخته شده است.
مجید س��انکهن در گفتوگو با میزان پیرامون مضمون
کتاب «راویان صحنه جنگ» گفت :کتاب «راویان صحنه
جنگ» روایتی از زندگی «شهید محمدرضا ملکی» یکی
از راویان هش��ت سال دفاع مقدس است .کتاب «راویان
صحن��ه جنگ» به روای��ات رزمندگان��ی پرداخته که در
طول هش��ت سال دفاع مقدس در س��ختترین شرایط
کن��ار فرماندهان حضور داش��تند و لحظه به لحظه جان
فشانیهای آنان را به قلم کشیدند.وی در مورد شخصیت
«ش��هید محمدرضا ملکی» بیان کرد :محمدرضا ملکی
فردی با احس��اس همچنین بسیار ش��یردل بود در عین
حال انگی��زه وی و فعالیتهای صادقانهاش عاملی مهم
در نگارش و ثبت وقایع هش��ت سال دفاع مقدس برای
من شد ،در ابتدای کتاب «راویان صحنه جنگ» فضای
قبل از انقالب اسالمی ایران و تهدیدات ساواک همچنین
شکل گیری نهضت آزادی بخش بیان شده است و بخش
دوم کتاب به زمانی باز میگردد که «ش��هید محمدرضا
ملک��ی» به مرکز تحقیقات س��پاه میپیوندد و به عنوان
راوی همراه فرماندهان ب��ه ثبت بخشهای مختلفی از
تاریخ هش��ت س��ال دفاع مقدس پرداخت ه است .وی به
بخش دیگری از کتاب «راویان صحنه جنگ» اش��اره و
ابراز کرد :برای بی��ان تالشهای راویان جنگ تحمیلی
در کتاب «راویان صحنه جنگ» در بخش��ی جداگانه به
روایت فعالیتها و از خودگذشتگی این عزیزان همچنین
حرکت هس��ته روایتگران جنگ پرداخته ش��ده است ،در
کت��اب «راویان صحنه جنگ» همچنی��ن به دلیل ثبت
و چگونگی ش��کل گیری معاون��ت مطالعات و تحقیقات
جنگ س��پاه پاسدارن نیز اش��اره شده است ،هنگامی که
حاج محمد محمدزاده از معاونت سیاسی سپاه جدا شد و

همچنین یک ضبط صوت برای ثب��ت صداها و روایات
اف��راد در عین ح��ال راویان  ۲۴س��اعته ب��ا فرماندهان
تیپها همراه بودن��د و هیچ وقت جا نمیماندند حتی در
سختترین شرایط همپای فرماندهان حرکت میکردند از
این رو داستان کتاب «راویان صحنه جنگ» بسیار جذاب
و پر تعلیق است در حقیقت فضای جدیدی را پیش روی
مخاطب میگذارد هر چند که پایان غم انگیزی دارد.
 شهیدی همیشه حاضر


بخش��ی با عنوان معاون مرکز مطالعات سپاه پاسدارنن را
پایهگذاری کرد ،وی ایده خود را از دس��تور «پیامبر اکرم
(ص)» مبنی بر ثبت رخدادهای جنگهای صدر اس�لام
گرفت و این ایده را پیشنهاد داد از آنجا که در صدر اسالم
تعدادی کاتبان وقایع را مینوش��تند همین امر باعث شد
که ما امروز بتوانیم تاریخ ارزش��مندی از جنگهای صدر
اسالم داشته باش��یم .همین رویکرد در راستای عملکرد
فرماندهان و عملیاتها در هش��ت سال دفاع مقدس به
صورت مستند ثبت ش��د و امروز در اختیار نویسندگان و
تاریخ نگاران حال و آینده قرار داده شده است.

هشت سال دفاع مقدس بود ،تش��ویقهای او مرا برای
بررس��ی فض��ای پژوهش و ن��گارش پیرامون بخش��ی
از تاریخ کش��ور راهنمایی ک��رد و از آنجایی که زندگی
راویان دفاع مقدس برایم بسیار جذاب بود و از نزدیک با
یکی از این راویان رابطه خانوادگی داش��تیم و آشنا بودم
نگارش کتابی پیرامون زندگی «شهید محمدرضا ملکی»
ک��ه یکی از راویان جنگ تحمیلی بود را آغاز کردم و در
کنار پرداختن به زندگی این شهید بخشی از ابعاد فعالیت
راویان را نیز مطرح کردم .کتاب «راویان صحنه جنگ»
اولین کتابی بود که من به رشته تحریر درآوردم.

نویس��نده کتاب «حاج قاس��م س�لام» پیرامون علت
نگارش کتاب «راویان صحنه جنگ» بیان کرد :حسین
اردس��تانی اس��تاد من در حوزه تاریخ معاصر خاورمیانه و

سانکهن شیوه عملکرد راویان دفاع مقدس مورد بررسی
ق��رار داد و اظهارکرد :راوی��ان دفاع مقدس دفترچههایی
را برای ن��گارش اتفاقات و وقایع با خود همراه داش��تند

 روایت یک راوی


 همپای فرماندهان


حمیداعتباریان:

مردمتشنهتماشایفیلمخوبهستند

تهیهکننده فیلم سینمایی «مالقات با جادوگر» با
اشاره به اینکه مردم تشنه دیدن فیلم خوب هستند
تاکید کرد با ایجاد ش��رایط مناسب این فیلم را در
سینماها اکران میکند.حمید اعتباریان تهیهکننده
سینما در گفتگو با مهر درباره پروژههای سینمایی
خ��ود گف��ت :در حال حاض��ر در انتظ��ار دریافت
پروان��ه نمایش برای فیلم «مالق��ات با جادوگر»
به کارگردانی حمید بهرامیان هس��تم تا در صورت
مناسب بودن شرایط این فیلم را اکران کنیم .البته
همه چیز بستگی به شرایط روز اکران دارد که چه
زمان��ی این فیلم را روی پرده ببریم.وی بیان کرد:
«مالقات با جادوگر» میتواند یک فیلم پرمخاطب
باشد و همانند «سن پطرزبورگ» از فروش خوبی
برخوردار باشد.این تهیهکننده سینما توضیح داد :در
ماههای اخیر به دلیل ش��یوع ویروس کرونا مردم
کمتر به سینما رفتند و به همین دلیل فیلمها فروش
خوبی نداشت ،در همین راستا ،صبر میکنیم تا این
فیلم سینمایی را در بهترین شرایط اکران کنیم.وی
تاکید کرد :البته این را باید بگویم اگر فیلم خوبی در
سینما اکران شود ،میتواند فروش مناسبی داشته

نویس��نده کتاب «همس��فر» به جذابترین بخش کتاب
«راویان صحنه جنگ» اشاره و خاطرنشان کرد :شخصیت
خاص شهید محمدرضا ملکی باعث شده بود که وی به
عنوان تکیه گاهی در خانواده محس��وب شود این شهید
بزرگوار خواهری داشت که همسر او نیز در دفاع مقدس
ش��هید شده بود ،هنگامی که خواهر شهید به بیمارستان
رفته بود ش��اهد حضور مالقات خانوادهها با بیمارانش��ان
بود در این ش��رایط او نیز احساس کرد که جای همسر و
برادر شهیدش چقدر خالی است و مالفه را روی صورتش
کش��ید و در همین حین احس��اس کرد صدای قدمهای
برادرش را میشنود و چند لحظه بعد بین خواب و بیداری
صدای او را میش��نود که دلداریش میداده و به او تاکید
میکرده که نگران نباشد ،زیرا برادر شهیدش همواره در
کنار خانواده و خصوصا خواهرش حضور دارد این شرایط
نه تنها برای خواهر ش��هید ملکی بلکه برای مادر و حتی
برخی از همرزمان نیز رخ داده بود آنها همواره وجود این
شهید بزرگوار را در کنار خود احساس میکنند.
 ۵۶هزار گزارش عملکرد از هشت سال دفاع مقدس


س��انکهن به پیام کتاب «راویان صحنه جنگ» اشاره و
خاطرنشان کرد :انسانهایی وجود داشتهاند که به خاطر
آگاهی بخشی اذهان عمومی از هشت سال دفاع مقدس
پا به پای فرماندهان حرکت کردند و تاریخ مقاومت ایران
را صادقانه و مس��تند نگاشتند و اکنون به واسط ه تالش
راویان هشت سال دفاع مقدس  ۵۶هزار حلقه نوار وجود
دارد.

بهزاد فراهانی با اشاره به اجرای تئاتر دردوران کرونا مطرح کرد؛

باش��د ،اما نباید انتظار فروش خ��وب مانند قبل از
شیوع ویروس کرونا را داشته باشیم .در واقع مردم
تشنه دیدن یک فیلم خوب در سینما هستند اما باید
شرایط را هم در نظر گرفت.اعتباریان درباره عرضه
اینترنت��ی فیلم هم توضی��ح داد :در صورت اکران
«مالقات با جادوگر» در س��ینماها ،برنامهای برای
اکران آنالین آن را هم خواهیم داش��ت.تهیهکننده
فیلم سینمایی «سن پطرزبورگ» درباره سرانجام
س��اخت قسمت دوم این فیلم هم گفت :من آماده
هستم تا فیلم «س��ن پطرزبورگ  »۲را به سرعت
جلوی دوربین ببرم ،در حال حاضر منتظر هس��تم
که پیمان قاسمخانی فیلمنامه این پروژه را بنویسد
و تاکید میکنم که دوس��ت ندارم کسی دیگر این
فیلمنامه را بنویس��د.اعتباریان درب��اره زمانبندی
تقریبی این همکاری هم توضیح داد :در گفتگویی
که با وی داشتم ،قرار شد تا نگارش فیلمنامه «سن
پطرزبورگ» را آغاز کند ،البته سال گذشته به من
گفت که بعد از ساخت «خوب ،بد ،جلف» فیلمنامه
را مینویسد .اما هنوز شرایط برای نگارش فیلمنامه
فراهم نشده است.

ریسکنمیکنم

به��زاد فراهانی گرچ��ه معموال تئاتره��ای پرجمیعت
روی صحن��ه میبرد ول��ی در دوران کرونایی ترجیح
میدهد ریس��ک نکند و به همین دلی��ل برای اولین
بار نمایش��نامهای تک نفره نوش��ته است.این هنرمند
در گفتگو با ایس��نا درب��اره تازهترین فعالیتهای خود
خبرهای��ی میده��د؛ از جم��عآوری آثار نوش��تاری تا
ایدههایی برای ساخت فیلم و اجرای تئاتر.او که پیش
از ای��ن عموما نمایشهایی پر پرس��وناژ مانند «گل و
قداره»« ،مریم و مرداویج» و  ...را با گروه تئاتر «کوچ»
اجرا کرده است ،درباره فعالیتهای تازه خود در حوزه
تئاتر میگوید :برای اولین بار نمایش��نامهای تک نفره
نوشتهام که به نوعی برآمده از شرایط فعلی است و باید
کمی جلو برویم و ببینی��م برای اجرایش چه میتوان
کرد.فراهانی البته بهت��ر میداند درباره ماجراهای این
نمایش توضیحی ندهد و فقط به بیان این نکته بسنده
میکند که ش��خصیت این نمایشنامه یک زن حدودا
هفتاد هش��تاد ساله است.او درباره اجرای احتمالی این
اثر میگوید :فعال که نمیتوان برنامهای قطعی داشت
ولی شاید این نمایش را در یکی از فستیوالهای خارج
از کشور اجرا کنم .هرچند که شرایط آن فستیوال هم

مشخص نیست و آنها هم منتظرند ببینند کرونا ما را به
کجا میکشاند.این کارگردان که از مدتها پیش قصد
داش��ته فیلم «مهمانی از کارایی��ب» را با فیلمنامهای
از نوش��تههای خودش بس��ازد ،درباره این پروژه هم
میگوید :همه چیز برای ساخت فیلم آماده است ولی
فعال ترجیح میدهم در این دوران کرونایی دس��ت به
کار نشویم و منتظر بمانیم.فراهانی درباره تامین بودجه
برای ساخت این فیلم هم توضیح میدهد :سرمایهای
که در نظر گرفته بودیم ،در دوران پیش از کرونا ،کافی
بود ولی حاال با باال رفتن هزینهها ،مطممئن نیس��تم
کفاف بدهد و ش��اید ناچار شویم این سرمایه را ارتقاء
بدهیم.او البته ترجیح میدهد اطالعات بیش��تر درباره
گروه بازیگران این فیلم را به زمانی دیگر موکول کند
.این نویس��نده در مقطع کرونایی آثار نوشتاریاش را
هم سر و سامانی داده است .پیش از این داستانهای
کوتاهش از سوی انتش��ارات «گویا» به چاپ رسید و
در بازار هم عرضه ش��د .این کتاب شامل  55داستان
کوتاه بین  2تا  5صفحه اس��ت و همه این داستانها
برآم��ده از تجربیات زندگی این هنرمند در فاصله  6تا
 75سالگی اوست.

سریالی به کارگردانی مشترک سید جواد رضویان و سیامک انصاری؛

مجموع��ه تلویزیونی «صفر بیس��ت و یک»
به کارگردانی مشترک س��ید جواد رضویان و
س��یامک انصاری داس��تان های خانوادگی 2
باجناق که در شهرداری تهران مشغول به کار
هستند را به تصویر میکشد .بعد از شیوع کرونا
در کش��ور تلویزیون سعی در ساخت و پخش
سریال های کمدی کرد تا از این طریق بتواند
در روزهایی که مردم به دلیل شرایط حاکم بر
کشور در خانه مانده اند ،لحظه های شادی را
برایشان فراهم کند .س��ریال های زیرخاکی،
پایتخت ،دوپینگ ،کامیون ،پدر پس��ری ،آخر
خط از جمله س��ریال ه��ای کمدی تلویزیون
در س��ال  ۹۹بودند.ام��ا به مناس��بت آغاز ماه
ربیع االول سریال جدید دیگری از شبکه سه
سیما به روی آنتن رفت .نام این سریال «صفر
بیست و یک» نام دارد و به کارگردانی مشترک
سید جواد رضویان و سیامک انصاری و تهیه
کنندگی مهدی فرجی تهیه و تولید شده است.
زن�ده ش�دن طنزهای نود ش�بی ب�ا «صفر

بیست و یک»

این س��ریال ب��ا حضور دو طن��از تلویزیونی و
س��ینمایی قرار است خاطره و یاد سریال های

کلکلهای  ۲باجناق در «»۰۲۱

طنز نود شبی تلویزیون را برای مخاطبان زنده
کند .س��ریال هایی که در دهه  ۸۰سکان و در
اصل پرچم دار آثار نمایش��ی تلویزیون بودند.
سریال «صفر بیست و یک» نیز قرار است در
چهار فصل  ۲۵قس��متی تهیه و از شبکه سه
سیما پخش شود.
قصه ای خانوادگی و غیرخانوادگی


قصه اصلی سریال جدید شبکه سه سیما درباره
ماجراها و اتفاق های خانوادگی و غیر خانوادگی
اس��ت و در اص��ل یک داس��تان خانوادگی را
روای��ت می کند .ماجراهای خانوادگی که بین
دو باجناق رخ می دهد و از طرفی اتفاق هایی
که در ساختمان شهرداری خواهید دید.
باجناقهایی مثل دو قلوهای جدا نشدنی


مازیار و جالل پیش از اینکه به واسطه باجناق
بودن با هم آشنا شده باشند ،هم خدمتی ،هم
دانشگاهی و همکار هستند و پدرانشان نیز با
هم رفیق بودند و حاال این دو بعد از س��الها با
هم فامیل هم شده اند .همین ماجرای باجناق
بودن دو شخصیت اصلی سریال و بعضا کل
کل هایشان ،می تواند دست مایه اتفاق های
بسیاری برای خلق موقعیت های کمدی باشد

و ب��ه طور قطع نویس��نده و کارگ��ردان نیز از
همی��ن پوئن برای خلق چنین موقعیت هایی
بهرهجستند.
سیامک انصاری در نقش مازیار


درس��ت اس��ت که انصاری س��الها در عرصه
بازیگری دیده و ش��ناخته ش��ده است اما این
س��ریال اولین تجربه کارگردان��ی او آنهم به
صورت مشترک با س��ید جواد رضویان است.
انصاری قبلت��ر در اغلب کارهای کمدی بازی
کرده بود اما با حضور در س��ریال های مهران
مدی��ری به چهره ای ش��ناخته ش��ده تبدیل
ش��د.پاورچین،نقطه چین ،جایزه بزرگ ،شب
ه��ای برره ،باغ مظفر ،قهوه تلخ ،در حاش��یه،
دورهمی از جمله آثاری بودند که نقش اصلی
آنه��ا را انصاری بازی ک��رده بود.اما در «صفر

بیس��ت و یک» انصاری نقش مازیار راسخ را
دارد ،مهندس و کارمند س��اده ش��هرداری که
همسرش مرجان کاملی است و پسری به نام
ارس�لان دارد .رویا میرعلمی همسر و افشین
آقایی نقش پس��ر او را در این سریال به عهده
دارد.سیب خنده ،مجید دلبندم ،حرف تو حرف،
پاورچین ،باغچه مینو ،جای��زه بزرگ ،قرارگاه
مس��کونی ،چارخونه ،شوخی کردم،در حاشیه
و  ...از مجموع��ه های تلویزیون��ی بودند که
رضویان در این سالها در آنها بازی کرده است
و در اغلب آنها نیز رد پایی از طنز وجودی خود
را به جای گذاشته است.رضویان در این سالها
نقش های کمدی بس��یاری بازی کرده است،
از داوود در پاورچین گرفته تا کنگر زهتاب در
حاشیه و شنبه جوانی افغانستانی در چارخونه
یا زین��ال باغچه مین��و و  ...از داوود یا همان
داون��ه در پاورچین که یک پایین برره ای بود
و سادگی از ظاهر و شخصیتش می بارید .قطعا
این نقش یکی از نقش های به یاد ماندنی او
در تلویزیون به شمار می رود .یا کنگر زهتاب
مالک بیمارستانی که لوکیشن اصلی سریال در
حاشیه بود یا ش��نبه جوانی افغانستانی و  ...و

همه اینها نشان از این دارد که رضویان توانایی
ب��ازی در اغلب نقش ه��ا را دارد ،اما در قالب
طنز.
معرفی سایر شخصیت های سریال


از بازی های ش��اخص امیرحس��ین رستمی
برای تلویزیون می توان به لیسانسه ها ،فوق
لیسانسه ها ،شمس العماره ،دختران حوا ،سه
پنج دو ،دودکش ،پژمان ،پادری اشاره کرد .اما
او در «صفر بیست و یک» نقش تورج کاملی
برادر شعله و مرجان را بازی می کند که قطعا
بار بخش��ی از کمدی کار بر دوش او اس��ت.
همچنین س��یاوش طهمورث در این سریال
نقش پدر مرجان ،ش��عله و ت��ورج را بازی می
کند.
ماجراهای باجناق ها در شهرداری!


خط اصل��ی قصه «صفر بیس��ت و یک» به
معضالت و مشکالت خانوادگی و ماجراهای
ش��خصی این دو باجناق می پردازد .هر چند
اینها در محل کار دچار قصه و ماجراهایی می
شوند اما آن قصه ها ربطی به شهرداری ندارد
و می تواند اتفاق هایی بین کارمندهای سایر
اداره ها نیز باشد.

«ایثار» چینی بیش از ۵۰
میلیون دالر فروخت

فیلم چینی جنگی «ایثار» در نخس��تین آخر
هفت��ه اکرانش  ۵۳میلیون دالر فروش کرد.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،فیلمی که
روز جمعه راهی سینماهای چین شد در سه
روز آخ��ر هفته  ۵۳میلیون دالر فروش کرد.
فیلم «ایثار» که در بیش��تر سینماهای چین
روی پ��رده رفت تنها روز ش��نبه در هر دور
اک��ران به طور متوس��ط  ۴۲۲دالر فروخت.
گیش��ه س��ینمای چی��ن در این آخ��ر هفته
فروش��ی  ۷۶.۹میلی��ون دالری را ثبت کرد.
فروش س��ینماهای چین امسال در مجموع
 ۲.۱۰میلی��ارد دالر ب��وده که در مقایس��ه با
س��ال پیش همین زم��ان  ۷۵درصد کاهش
داشته اس��ت.فیلم «ایثار» درباره نقش چین
در جن��گ کره اس��ت .در چین از این جنگ
به عن��وان مقاومتی در برابر تج��اوز آمریکا
و کمک به کره یاد میش��ود و داس��تان این
فیل��م هم ش��جاعتی را روای��ت میکند که
گروهی از نیروه��ای چینی در حالی که زیر
بمباران آمریکاییها هس��تند تالش دارند تا
ی��ک پل را تعمیر کنند .ای��ن فیلم به نوعی
متناسب با داس��تان جنگ سرد فعلی بین ۲
کشور بزرگ جهان است«.ایثار» با همکاری
سه کارگردان موفق چینی گوان هو ،فرانت
گوو و لو یانگ ساخته شده است.فیلم دیگر
میهنی «مردم من ،سرزمین من» در مکان
دوم فروش جای گرفته و  ۱۱.۲میلیون دالر
فروش کرده است .مجموع فروش این فیلم
در  ۲۵روزی که از نمایش��ش میگذرد ۳۸۹
میلیون دالر بوده است.انیمیش��ن «جیانگ
ژی��ا :افس��انه الوهیت» نیز در جایگاه س��وم
ایس��تاده و  ۲.۸میلیون دالر فروخته اس��ت.
در مجموع این انیمیش��ن  ۲۳۳میلیون دالر
کسب کرده است.
ایتالیا دوباره سینماهایش
را تعطیل میکند

س��ینماهای ایتالیا در پ��ی افزایش مبتالیان
به بیماری کرونا ،دوباره تعطیل میشوند.به
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از
ورایتی ،جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا روز
یکشنبه تمهیدات جدیدی را برای جلوگیری
از شیوع ویروس کرونا اعالم کرد که شامل
بسته شدن س��ینماهای این کشور از فردا تا
 ۲۴نوامبر میشود.میزان مبتالیان به کرونا
در ایتالیا ،در روز گذش��ته بی��ش از  ۲۱هزار
مورد ب��ود و  ۱۲۸نفر هم بر اثر این بیماری
جان باختند.ایتالیا جزو کشورهایی است که
بیش��ترین آس��یب را از وی��روس کرونا دید؛
البته برای مدتی ش��یوع این بیماری در این
کش��ور کنترل ش��د و این کش��ور توانست
جش��نواره فیلم ونیز را در ماه سپتامبر برگزار
کند.س��ینماهای ایتالیا از  ۱۵ژوئن با رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی بازگش��ایی شدند؛ اما
اف��ت فروش  ۲۵درصدی نس��بت به قبل از
شیوع کرونا داشتند .این در حالی بود که فیلم
پرفروشی هم برای اکران وجود نداشت.
«دزد صادق» لیام نیسون صدرنشین
سینمای آمریکا شد

فیلم س��ینمایی «دزد صادق» با نقشآفرینی
لیام نیسون در روزهایی که گیشه آمریکا فیلم
پرفروش��ی ندارد ،صدرنشین ش��د.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز ،فیلم
مهیج لیام نیسون به نام «دزد صادق» با ۲.۴
میلیون دالر فروش از  ۲۵۰۰سینما ،توانست
گیش��ه بی رمق آمریکا را فتح کند.این اثر که
محصول کمپانی اوپن رود است ،در مقایسه با
هفته افتتاحیه  ۴۴درصد کاهش فروش داشته و
در  ۱۰روزی که اکران داشته  ۷.۵میلیون دالر
فروخته اس��ت .توزیع کننده فیلم بعد از اجازه
بازگشایی سینماها در ایالت نیویورک با رعایت
محدودیت ظرفیت از سوی اندرو کوئومو ،این
فیلم را در تعداد بیش��تری از س��ینماها اکران
کرده است.گفته میشود «دزد صادق» باعث
افزایش میل مخاطبان برای رفتن به سینماها
شده اس��ت؛ چرا که نشان میدهد مخاطبان
هنوز از سینما رفتن ناامید نشده اند.سینماهای
نیویورک ،لس آنجلس و سان فرانسیسکو هنوز
تعطیل هستند و سینمای زنجیرهای رگال از
مهمترین سینماهای آمریکا ،از تاریخ  ۸اکتبر
تمامی شعبههای خود را تعطیل کرده است .در
حالی که در حدود  ۸۵درصد از بازارهای آمریکا
مجاز به بازگشایی هستند ،اما تنها  ۴۹درصد
از سینماهای این کشور باز هستند«.جنگ با
پدربزرگ» با نقش آفرینی رابرت دنیرو ،با ۱.۹
میلیون دالر و کاهش فروش  ۲۵درصدی در
رتبه دوم فروش سینمای آمریکا جای گرفته
است« .انگاش��ته» هم با  ۱.۳میلیون دالر در
هفته هشتم اکران به جایگاه سوم رسید .عالوه
بر فیلمهایی که در ماههای پیش اکرانش��ان
به تعویق افتاد ،در هفته گذش��ته اکران فیلم
«کن��دی من» و «ش��کارچیان روح» هم لغو
شد و عقب افتاد .اکنون فیلمهای کمی برای
اکران در س��ال  ۲۰۲۰باقی مانده که از جمله
آنها میتوان به «زن ش��گفت انگیز »۱۹۸۴
اشاره کرد.

