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گروه سینما و تلویزیون-  »نوروزترین 
نوروز« ویژه برنامه دیدنی شبکه پنج سیما 
در نوروز ۱۴۰۰ بود که نظر بســیاری از 

مخاطبان را به خود جلب کرد.
رسانه ملی همواره برای پرکردن اوقات 
فراغت مخاطبان خــود در هر زمینه ای 
برای تولید برنامه های متنوع تالش کرده 
اســت؛ اما این وظیفه خطیر، در برخی 
از ایام ســال پررنگ تر به نظر می رســد 
مثل تعطیــالت نوروز که مردم فرصت 
بیشــتری برای اســتراحت از یک سال 
کار و تالش دارند. هر ســال صداوسیما 
در زمینه های مختلف سعی در ساخت 
و تولیــد برنامه هایی دارد که عالوه بر به 
دست آوردن رضایت ملی، لحظات شاد 
و نابــی را برای مخاطبان به وجود آورد. 
نوروز ۱۴۰۰ هم مانند ســال قبل، رسانه 
ملی دســت پر به میــدان آمد و با تولید 
برنامه های متنوع، رضایت مخاطبان را 
به دســت آورد. یکــی از این تولیدات، 
برنامه نوروزترین نوروز بود که با توجه 
به آمار به دســت آمده، با رضایت باالی 
مخاطبان رو به رو شــده است. به همین 
خاطر گفت وگو با تهیه کننده این برنامه 
کاوه امیری جاوید را در ادامه می خوانید:

کاوه امیری جاوید، تهیه کننده نوروزترین 
نوروز،  در خصوص فرآیند ســاخت و 
تولید این برنامه گفت: طرح نوروزترین 
نــوروز از اواخــر آذر و اوایل دی ماه در 
گروه اجتماعی شبکه پنج سیما مطرح 

شد.
وی افــزود: برای ســاخت نوروزترین 
نوروز به دو وجه نگاه کردیم؛ یکی اینکه 
نوروز ۱۴۰۰ آخرین نوروز قرن ۱۴ است 
و در این ســال، ما دو نیمه شعبان داریم. 
به همین خاطر اسم برنامه را نوروزترین 
نوروز انتخاب کردیم. قبل از آن، قرار بر 
این بود که اسم برنامه را عوض کنیم، اما 
هرچه فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم 
که همین نام با معنی است. قرار بود اسمی 
را انتخاب کنیم که در سال های بعد آن را 
دوباره تکرار کنیم؛ ولی به خاطر مناسبتی 

که داشتیم همین اسم نهایی شد.
امیــری جاوید ادامــه داد: در تولید این 
برنامه، قصد بر این بود که مروری سریع 
بر جذابیت های قرنی که در آن هستیم، 
داشــته باشیم. بر همین اساس شروع به 
اســتخراج اتفاقاتی که در سال ۹۹ افتاد، 
کردیــم و در نهایت حدود ۶۴ موضوع 
انتخاب شد که برای هر کدام حدود ۳،۴ 
خرده داســتان انتخاب کردیم و در اتاق 
فکر با حضور پژوهشگر و سردبیر برنامه، 

شروع به تحقیق و پژوهش کردیم.
وی بیــان کرد: بعد از مدتی شــروع به 
انتخاب عوامل، دکور و آنالیز برنامه های 
نوروزی شــبکه پنج و شبکه های دیگر 
سیما، دستورالعمل ها و محتوای برنامه 
نوروزتریــن نوروز در اتاق فکر کردیم. 
در ساخت این برنامه، نظرات مسئوالن 
طرح و برنامه ســازمان صداوســیما و 

مدیران ارشدی که در تهیه برنامه دخیل 
بودند، اعمال شد.

تهیه کننده نوروزترین نوروز اضافه کرد: 
در ابتــدا قرار بود کــه ما این ویژه برنامه 
نوروزی را از ۲۰ اسفند ماه مصادف با عید 
مبعث آغاز کنیم و تا پایان ۱۳ فروردین، 
ادامــه دهیم. اما بــه دالیل مختلفی مثل 
ویژه برنامه شبکه ۱ به اسم نوروز در راه 
است، این برنامه از ۲۶ اسفند از شبکه پنج 
سیما روی آنتن رفت. در نهایت، حدود 
۳۷۰۰ دقیقه برنامه با ۶۴ موضوع تولید 
کردیم کــه در آخر، زمان برنامه به دلیل 
کنداکتور برنامه، به ۲۱۰۰ دقیقه کاهش 
و سرانجام به ۲۴ موضوع تقلیل پیدا کرد. 
این ۲۴ موضوع، موضوعاتی بود که در 
۹۹ سال اخیر اتفاق افتاد. داستان هایی که 
مردم در به وجود آمدنشان دخیل بودند؛ 
مثل محیط زیست، همبستگی، پرچم، 
وطن، مهر و دوســتی که برای هر کدام 

چند داستان کوچک را بیان کردیم.
وی افزود: در ادامه تولید، مسئله استودیو، 
دکور و مجریان برنامه مطرح شــد که از 
مجریان خانم پورابراهیم، خانم اثنانوندی 
و آقای رونقی بــه عنوان مجری برنامه 

انتخاب شدند.
امیری جاوید ادامه داد: اتفاق ویژه ای که 
در این برنامه افتاد، مهمان اول برنامه بود 
که در ۲۶ اسفند در برنامه حضور پیدا کرد 
و قبــول کرد که در چند روز از برنامه، به 
صورت میزبان ویژه، در خدمت مخاطبان 

و مهمانان باشد و با کمک مجریان، اجرای 
برنامــه را به عهده گرفــت. این یکی از 
جذابترین اتفاق هــای ویژه نوروزترین 
نوروز بود و آقــای صادقی از آن جایی 
که جنوبی و مهمان نواز هستند، به خوبی 
میزبانی کردند و با حضورشان، به برنامه 

گرمای ویژه ای بخشیدند.
وی بیان کرد: یکی از قسمت های مورد 
توجه برنامه، وجود موسیقی و آوا های 
گذشته بود که قصد داشتیم به همه آن ها 
بپردازیم؛ چون این آواها، داســتان هایی 
در پشــت خود دارند و می توان گفت 
حداقل ۸۰ درصد مردم آن ها را زیر لب 
زمزمه می کنند و یا حداقل یکبار آن ها را 
شــنیده اند و از همین رو، یک گروه ُکر 
تشکیل دادیم و حدود ۶۰ آوا و تصنیف را 
برای ما بازخوانی کردند که از جذابترین 

بخش های این برنامه بود.
وی گفــت: کلیت برنامــه نوروزترین 
نوروز، بر پایه داســتان های کوچکی از 
ایران زمین شــکل گرفته بود و ما سعی 
کردیم آن ها را به شکل تلویزیونی ترجمه 
کنیم که بخشــی از آن هــا با گروه های 
موســیقی، بخشــی با حضور مهمانان 
مختلف، ساخت کلیپ و آیتم های متنوع 

توصیف شدند.
وی ادامه داد: یکی از جذابترین اتفاق های 
نوروزترین نوروز، تیمی است که برای 
ساخت و تولید برنامه تشکیل شده است 
که میانگین سنی اعضای گروه، در حدود 

۳۰ سال است.
وی گفت: آیتم هــای متنوعی که برای 
نوروزترین نوروز در نظر گرفته شــد، 
از جمله ایران زیبا، داستان های کوتاه از 
سراسر ایران در حدود ۳۰ کالکت، آیتم 
مشــاهیر شامل مکان و اشخاصی که در 
سال های گذشته در ایران بودند، هستند و 
خواهند بود. در دنیای موسیقی، سیاست 
و شــعر و ادب مشــاهیر آن ها انتخاب 
شدند. آیتم هواتو دارم هموطن از جمله 
آیتم های ویژه برنامه ما بود؛ در این آیتم 
از ورزشکاران و هنرمندان و فعاالن حوزه 
اجتماعی دعوت کردیم  به سواالت ما در 
زمان دو دقیقه پاســخ بدهند و پس از آن 
تندیس دســت آن ها را ساختیم و نشان 
دست را حراج گذاشتیم که پس از فروش، 
هزینه را به فرزندان منطقه جازموریان که 
آینده سازان مملکت هستند، اهدا کنیم. 
این آیتم ها در بازه زمانی ۲۵ روزه تولید 
شد. آیتمی مثل پرچم و سرباز وطن که 
در منطقه ارس با همکاری ارتش ساخته 
شــد، از آیتم های جذاب این برنامه بود. 
ســه آیتم ویژه داشــتیم که در ۱۲ و ۱۳ 
فروردین پخش شــد و مرور قرن و دهه 

۹۰ هم جزو جذاب ترین آیتم ها بود.
امیری جاوید گفت: برنامه نوروزترین 
نوروز در ۱۰ ســال اخیر در شبکه پنج 
ســیما، بــا ۷۹ درصد میــزان رضایت 
مخاطــب، به عنــوان پرمخاطب ترین 
برنامه انتخاب شد که مایه خوشحالی تیم 

نوروزترین نوروز شده است.
وی افزود: در این برنامه، از موســیقی به 
دلیل موجز و داستانی بودنش، بیشترین 
اســتفاده را بــه صــورت تصویری و 
تلویزیونی داشــتیم کــه از طیف های 
مختلف خوانندگان کشور، مثل سنتی، 
ملــی، پاپ و ... اســتفاده شــد و مورد 
رضایت مخاطبان قرار گرفت. حضور 
مهمان های برنامه، سبب شد تا داستان ها 
به نحو احسن بیان شوند و مخاطبان را به 

خود جذب کنند.

وی افزود: به دلیل شعار سال گذشته که 
امسال هم تمدید شد، در این ویژه برنامه از 
کسانی که در حوزه تولید و اقتصاد فعالیت 
داشتند، دعوت شد که داستان خود را در 
این زمینه بیان کنند که این قســمت هم 
گویا، مورد اســتقبال مخاطبــان قرار 
گرفتــه که همه این ها در کنار هم، باعث 
خوشحالی ما و تیم برنامه ساز شده است.
تهیه کننده نوروزترین نوروز، در پایان 
گفت: تشکر ویژه من از مدیریت شبکه 
پنج سیما و دســت اندرکاران نظارت 

معاونت سیماست که در زمان مناسب، 
به فکر ســاخت این برنامه افتادند و به 
لحاظ پشتیبانی مالی و معنوی، پشتیبان 
برنامه بودند که این امر، باعث افزایش 
کیفیت برنامه شد. مهندس اشراق، آقای 
کریمی مدیر گروه اجتماعی شبکه پنج 
سیما و مســئوالن بخش های مختلف 
شبکه از جمله حراست، مالی و اداری، 
طرح و برنامه و در نهایت تمامی مدیران 
دســت در دست هم دادند تا این برنامه 

تولید شود.

برگ برنده پرمخاطب ترین برنامه شبکه پنج در ۱۰ سال اخیر
ایده »نوروزترین نوروز« چگونه به طراحی و ساخت رسید؟
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    گروه ســینما و تلویزیون-  برنامه 
ســینماها هــر چند بعد از یک ســال 
باالخره در اکران نوروز با نمایش ۵ فیلم 
جدید همراه شد؛ فروش نیم میلیاردی 
گیشه سینما در تعطیالت عید چندان 

امیدوارکننده نبود.
نمایش دو هفته ای سینماها تحت عنوان 
اکران نوروز چند وقتی است طرفدار پر و 
پا قرصی دارد اما برای دومین سال پیاپی 
زور کرونا به هنر هفتم چربید و سینماها 
همچنان فــروش کج دار و مریزی را با 

حضور ویروس کرونا تجربه کردند.
اکران نوروز امسال البته بر خالف سال 
گذشته که کال سینماها تعطیل بود رونق 
نصــف و نیمه ای داشــت و نمایش 
همزمــان ۵ فیلم جدید بعد از مدت ها 
رنگ پرده نقــره ای را تازه کرد تا برای 

سینمارو کور سوی امیدی باشد.
امسال البته شهرهایی که در دسته بندی 
کرونا به رنگ نارنجــی درآمده بودند 
وقفــه ای ســه روزه را در اکران نوروز 
تجربــه کردند که در نهایت با موافقت 
ستاد مقابله با کرونا سینما از دسته بندی 

مشاغل گروه ســه به دو جابجا شد به 
این مضمون که از این به بعد سینماهای 
شهرهای در وضعیت نارنجی هم امکان 

فعالیت دارند.
امــا در میان ۵ فیلم تــازه اکران هم بر 
خالف انتظار، فیلم ســینمایی هفته ای 
یک بار آدم باش به کارگردانی شــهرام 
شاه حسینی بیشترین و فیلم پرحاشیه الله 
به کارگردانی اسداهلل نیک نژاد کمترین 

فروش را داشته اند.
هفته ای یک بار  آدم باش فیلمی که کامال 
در سکوت خبری ساخته شده بود؛ در 
اکران اقبال خوبی داشت و با داشتن ۱۸۱ 
سالن و ۷۶۶۶ نفر بیننده، ۱۰۰ میلیون و 

۸۳۰ هزار تومان فروش داشته است.
در ایــن فیلم هنرمندانــی چون پژمان 
جمشیدی، رعنا آزادی ور، پژمان بازغی، 
ســاغر قناعت، علی استادی، شیرین 
یزدان بخش و هوشنگ رادی پور ایفای 

نقش کرده اند.
خورشــید تازه ترین ســاخته مجید 
مجیدی که در جشنواره ونیز نیز مورد 
استقبال قرار گرفت و در میان ۱۵ فیلم 

نهایی اسکار هم قرارداشت با ۱۴۹ سالن 
و ۶۲۶۳ نفر بیننده، بیش از ۱۰۰ میلیون و 
۶۳۰ هزار تومان فروخت تا در رده دوم 

پرفروش های اکران نوروز قرار گیرد.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: 
علی کودک دوازده ســاله ای است که 
همراه دوســتانش با دزدی قطعات و 
کار در یک انبار الستیک ، زندگیشان را 
می گذرانند تا اینکه با پیشنهاد جدیدی 
از ســوی خالفکاران محل مواجه می 

شوند.
هنرمندانی چون طناز طباطبایی، جواد 
عزتی، روح اهلل زمانی و علی نصیریان 

در خورشید ایفای نقش کرده اند.
دیگر فیلم کمدی اکران نوروزی یعنی 
تکخال به کارگردانی مجید مافی نیز با 
۱۴۳ سالن توانسته ۵۶۱۵ تماشاگر را با 
فروش ۱۰۰ میلیون و  ۲۲۰ هزار تومان 

ثبت کند.
فیلم سینمایی تکخال به تهیه کنندگی 
محمدحسین فرحبخش با بازی پوریا 
پورسرخ، سحر قریشی، شبنم قلیخانی، 
یوســف تیموری و امیر کربالیی زاده 

ساخته شده است.
فیلم خون شــد آخرین ساخته مسعود 
کیمیایی نیز دیگر فیلم اکران نوروز بود 
که در جایگاه ســوم پرفروش ها قرار 
گرفت. این فیلم که در ۱۱۳ سالن اکران 
می شــود، تاکنون ۱۶۵۰ نفر تماشاگر 
داشــته و  در حال حاضــر حدود ۴۰ 

میلیون تومان فروخته است.
ســعید آقاخانی، سیامک انصاری، لیال 
زارع، نسرین مقانلو، هومن برق نورد، 
ســیامک صفری، اکبر معززی، مریم 
عباس زاده بازیگران فیلم ســینمایی 

خون شد هستند.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: 
داستان خون شد به مثابه خانه ای قدیمی 
است که همه چراغ هایش خاموش بوده 
و هیچکس نیز در اتاق هایش ســاکن 
نیست. در این میان یکی از ساکنین این 
خانه می آید و همه چراغ ها را روشــن 

می کند.
اما پنجمین فیلم اکــران نوروزی الله 
ســاخته اسداهلل نیک نژاد است که با ۶۸ 
ســالن و حدود ۴۹۰ نفر مخاطب ۱۱ 

میلیون و ۶۵۴ هزار تومان فروش داشته 
است.

اللــه با بازی نیکی کریمــی، همایون 

ارشادی، میترا حجار، لیال اوتادی، سارا 
امیری، ماه چهره خلیلی، ژوبین رهبر، 
آزیتا حاجیان، بهرام حیدری، نادر طالب 

زاده، ایرج نوذری، محمد صادقی، سام 
قریبیان، محمد متوســالنی، الیزابت 
امینی، پیام اینالویی، رضا مهرابی زاده، 

ســنان توزکو، نیکوالس گولک، ایلیا 
کیوان درباره زندگی واقعی الله صدیق، 

قهرمان اتومبیل رانی ایران است.

نیم میلیارد سهم فروش اکران نوروزی سینماها

گروه ســینما و تلویزیون -  منتقد سینما و تلویزیون معتقد 
است: سریال »ن.خ« اثری شیرین، خنده آور و قابل توجه است 
که وقت بیننده را هدر نمی دهد، البته می توان گفت فصل سوم 
فاقد یک داستان گیراست که بتواند داستانک های مختلف را 

به هم پیوند بزند.
بهمن عبداللهی  با اشــاره به ویژگی های سریال نون.خ۳ که 
از شــبکه یک در حال پخش است توضیح داد: به یک معنا 
باید رویکرد ســعید آقاخانی را ستایش کرد که توانسته یک 
مجموعه شاد و ســرحال را در فضایی به دور از آپارتمان و 
زندگی شهری – و طبق معمول، کالنشهر تهران-  خلق کند. 
کاری که در مناطق بکر کردنشــین شکل گرفته و می کوشد 
در بستر تعریف ماجراهای طنز و کمیک نگاهی هم به آداب 
و رســوم و ویژگی های این جغرافیا بیندازد. درباره خود اثر 
در یک نگاه کلی می توان گفت؛ ن.خ پس از سه سال حضور 
در خانه ها، حاال دیگر مخاطب خودش را پیدا کرده، پخته تر 
شده و از آنجا که شخصیت هایش را قبال معرفی کرده فرصت 
دارد تا به بیان داستان خود بپردازد. مشکل اصلی این مجموعه 
از همین نقطه آغاز می شود. در واقع ن.خ در فصل سوم فاقد 
یک داستان قوی و گیراست که بتواند اپیزودهای مختلف را 

به هم پیوند بزند.
عبداللهی با مرور اتفاقات ۱۰ قسمت اول فصل سوم این سریال 
افزود: جز چند ماجرا مثل به هم خوردن جشن عروسی شیرین 
بر اثر گم شدن داماد، پیدا شدن رگه طال در روستا، واریز چهار 
میلیارد تومان به حســاب نورالدین و متعاقباً ازدواج پنهانی او 
با نازنین در پیرنگ داستان اصلی چیزی نیست. در واقع تمام 
طول سریال پر از سکانس هایی از کل کل شخصیت ها با هم یا 
اتفاقات جاری پیرامون آنهاست. بنابراین اگر یک درام قوی که 
این داستانک ها را به هم پیوند دهد وجود داشت این مجموعه 

را به اثری بسیار بهتر مبدل می کرد.
خالی از جذابیت های توریستی

مولف کتاب ســی سال سینمای کودک و نوجوان با اشاره به 
تصویربرداری سریال در غرب کشور اظهار داشت: آقاخانی و 
تیم نویسندگانش تالش کرده اند در بستر معرفی جغرافیای اثر 

قدردانی نیز از این مردمان دوست داشتنی داشته باشند و در عین 
حال این اقلیم را معرفی کرده باشند. اما مخاطب حداقل در این 
فصل چیزی از جذابیت های توریستی نمی بیند. آداب و سنن 
منطقه هم در حد پوشش و قدری گویش باقی می ماند و تنها 
در برخی قســمت ها به منبع گسترده گیاهان دارویی اشاراتی 
می شود. دوربین از روستا بیرون نمی رود و ما ناچاریم به همان 

تصاویر زیبای کارت پستالی تیتراژ بسنده کنیم.
این روزنامه نگار افزود: با این حال ن.خ در فصل جدید سرشار 
از موقعیت ها و ماجراهای بامزه و خنده آور است، دیالوگ های 
خوبی نوشــته شده و چالش میان شخصیت ها را به درستی 
و بامزگی ارائه می کند. )مثل مکالمات کیوان و همســرش یا 
نورالدین با دیگران(. برخی شخصیت ها مثل سلمان که سلطان 
اعتماد به نفس است و ادریس که ترس نگهداری ویدئو را دارد 
عالی طراحی شده اند. همچنین شوخی های مناسبی با دغدغه 
های مردم و دولت دارد که به عنوان مثال می توان به شوخی با 

معضالت پراید، بورس، تولد نوزاد در کانادا و ... اشاره کرد.
افزودن شخصیت های بی مورد

عبداللهی اضافه شــدن شخصیت های متعدد را یکی از نقاط 
ضعف سریال دانست و توضیح داد: ظاهرا نویسندگان برای 
آنکه دستشان پر باشد تا توانسته اند شخصیت های متعدد به 
قصه اضافه کرده اند که در تنگدستی قصه پردازی بتواند کمک 
حالشــان باشد. این رویکرد گاه نه تنها کمک شایانی در بیان 
قصه الغر مجموعه نکرده بلکه به ضرر اصل ماجرا تمام شده 
است. مثال واضحش حضور توریست های چینی است که در 
روستا کنگر خورده و لنگر انداخته اند. هیچ کارکردی هم در 
قصه ندارند جز اینکه به واسطه حضورشان و تیغ زدن مهیار از 
آنها موقعیت کمدی تولید شود. می بینید که چنین چیزی اتفاق 
نیفتاده و اساسا بعد از یکی دو قسمت حضور آنها بی مورد به 
نظر می رسد. بگذریم از اینکه معلوم نیست چرا فقط توریست 

چینی؟ و از دیگر کشورها هیچ!
کرونا پیش پا افتاده فرض شده است

منتقد سینما و تلویزیون با انتقاد از این که معضل کرونا در سریال 
بسیار پیش پا افتاده فرض شده تاکید کرد: زمان اتفاق افتادن همه 

ماجرا با همه گیری بیماری کرونا همزمان شده است. ظاهراً به 
نظر می رســد در فصل جدید تم اصلی مشکالت و مصائب 
همین ویروس باشد، چنان که سال گذشته زلزله بوده و سال 
قبل تر تخمه آفتابگردان. اما با تماشای مجموعه معلوم شد که 
نه تنها از این بستر استفاده مناسبی در داستان و ساختار نشده 
بلکه متاســفانه این معضل فراگیر جهانی بسیار پیش پا افتاده 

فرض شده است.
وی افزود: رســانه ای مانند تلویزیون زمینه مســاعدی برای 
آموزش همگانی و ارتقای سطح مرادوات اجتماعی است، اما 
متاسفانه به وفور شاهد تجمع اهالی در مراسم عروسی، قابلمه 
پارتی و موارد مشابه تا حد پذیرایی عمومی هستیم. از فاصله 
گذاری و شستن دست و دیگر پروتکل ها خبری نیست و به 
چند تذکر بسنده شده. کاش نویسندگان و کارگردان به این نکته 
توجه بیشتری داشتند، درست مثل توجه شان به مقوله تفکیک 

زباله و رها نکردن پالستیک در طبیعت!
نمایش همدلی و صمیمیت روستاییان

عبداللهی با اشــاره به محتوای ســریال عنوان کرد: ن.خ از آن 
کارهایی است که نه حاوی شوخی های جلف و زننده است. 

نه آنقدر گلدرشت است که توی ذوق بزند و نه آنقدر بازیگر 
مشهور دارد که به شهرتشان متکی باشد. در عوض مجموعه ای 
از بازیگران شــیرین و یکدست دارد که قاعدتا برخی بهتر از 
بقیه از پس کار برآمده اند مثل بازیگران نقش سلمان، ادریس، 

بهادرخان مرده شوی و کیوان.
وی ادامه داد: یکــی از ویژگی های بیادماندنی این مجموعه 
نمایش همدلی و صمیمیت روســتاییانی است که از حداقل 
امکانات محرومند. در یکی از ســکانس ها – که از قضا کامال 
جدی است – نورالدین می خواهد مبلغی برای کمک به خرید 
ویلچر یکی از اهالی بپردازد؛ اما چند نفر بدون هیچ چشمداشتی 
از نورالدین در این کار سبقت گرفته اند. در مجموع می توان 
گفت ن.خ- فصل ســوم اثری شیرین، خنده آور و قابل توجه 

است که وقت بیننده را هدر نمی دهد.
نون خ به کارگردانی ســعید آقاخانی داســتانی اجتماعی و 
آمیخته با طنز دارد و در هر فصل ضمن تمرکز بر یک موضوع 
فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی و با محوریت نورالدین خانزاده 
)با بازی سعید آقاخانی( و خانواده و همسایگان و دوستانشان 

سعی در بیان برخی از حقایق روز جامعه دارد.

»نون.خ«اثریشیرینکهوقتبینندهراهدرنمیدهد

گروه سینما و تلویزیون -   قسمت ویژه سریال »فرندز« که با بازگشت دوباره 
بازیگران آن همراه است، از هفته آینده فیلمبرداری خواهد شد.

بعد از تأخیر طوالنی در تولید قسمت ویژه سریال »دوستان« که با نام »فرندز« 
شناخته می شود، فیلمبرداری این اثر از هفته آینده آغاز می شود.

جنیفر آنیستون، کورتنی کاکس، دیوید شویمر، لیسا کودرو، مت له بالنک و 
متیو پری در این اثر ویژه متعلق به استودیوی وارنر گرد هم می آیند.

این اثر از ســوی شبکه HBO Max متعلق به برادران وارنر پخش خواهد 
شــد. گروه بازیگران این سریال در ابتدا قرار بود اواخر فوریه ۲۰۲۰ )چند 
هفته قبل از آنکه شیوع ویروس کرونا( گرد هم بیایند. یکی از منابع نزدیک 
به این پروژه، ســال گذشته به ورایتی گفته بود هر کدام از شش بازیگر این 
ســریال حداقل ۲.۵ میلیون دالر برای مشارکت در این ویژه برنامه دریافت 

خواهند کرد.
در حالی که هر ۱۰ فصل سریال »فرندز« از نتفلیکس حذف شده است، این 
سریال قرار بود به افتتاح شبکه استریم HBO Max کمک کند. گزارش شده 
که وارنر مدیا ۴۰۰ میلیون دالر برای حق پخش این ســریال پرداخت کرده 
است. بعد از لغو فیلمبرداری این سریال در ماه مارس ۲۰۲۰، وارنر مدیا اعالم 

کرد امیدوار است تا پایان تابستان، فیلمبرداری را انجام دهد.

آغازفیلمبرداری»فرندز«
ازهفتهآینده

گزارشی از فروش فیلم ها؛


