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«حکایتهایکامل»
بهایستگاهپایانیرسید
صبا :محسنشایانفر؛تهیهکننده،
درباره زمان پایان تصویربرداری سریال
«حکایتهای کمال» گفت :تصویربرداری این مجموعه
به کارگردانی قدرتاله صلحمیرزایی را از اوایل مردادماه
سال جاری در شهرک سینمایی غزالی شروع کردیم و
تاکنون بیش از ۹۰درصد از ضبط کار به اتمام رسیده
است.
او ادامه دــاد :زمان و شــبکه پخشکننده ســریال
«حکایتهای کمال» پــس از پایان مراحل فنی کار با
تصمیممدیرانسیمافیلممشخصمیشود.پیشتولید
سریال «حکایتهای کمال» با ساخت دکور در شهرک
سینمای غزالی از اردیبهشت ســال ۹۷شروع شد و
ضبط آن از مردادماه سال جاری در این منطقه آغاز و
همچنان در این شهرک ادامه دارد .تدوین این مجموعه
نیز همزمان با ضبط آن توســط شادی شایانفر انجام
ی کمال» اقتباســی از رمانی به
میشود« .حکایتها 
همین نام نوشــته محمد میرکیانی است که قهرمان
داستان یک نوجوان به نام «کمال» است .این سریال
روایتی از دهه ۴۰است که ساختاری اپیزودیک دارد و
در مرکز سیمافیلم تولید میشود.

«دنگ و فنگ روزگار»
به مرز۸۰درصد تصویربرداری رسید

«ستایش»۳
بهبندرعباسرسید
باشــگاهخبرنگارانجوان :حامد
خاکدامن؛ مدیــر تولید مجموعه تلویزیونی «ســتایش»،
درخصــوص روند تصویربرداری فصل ســوم این ســریال
گفت :عوامل سریال «ســتایش» عازم بندرعباس شدهاند
تا ســکانسهای نهایی را ضبط کنند .داریــوش ارجمند و
مهدی ســلوکی جزو بازیگرانی هســتند که برای سکانس
پایانی در بندرعباس حضــور دارند .وی با اشــاره به پایان
تصویربرداری ســکانسهای مربوط بــه نرگس محمدی،
ادامه داد :تاکنون ۹۵درصد از تصویربرداری این سریال به
پایان رسیده است و تدوین بهصورت همزمان انجام میشود.
گفتنی است تصویربرداری «ستایش »۳به کارگردانی سعید
سلطانی ،نویسندگی ســعید مطلبی و تهیهکنندگی آرمان
زرینکوب از دهم فروردینماه در تهران آغاز شــد .شــروع
داستان «ستایش» ،سالهای ابتدایی دهه ۶۰است و ادامه
آن به ســالهای اخیر میرسد .فیلمنامه ســری سوم این
مجموعه در ۳۰قسمت نوشته شــده که نگارش آن بر عهده
سعید مطلبی است .فصل سوم «ستایش» با دو فصل قبلی آن
متفاوت و دارای ساختاری جدید است .این فصل از مجموعه
افزون بر روایت داستان شــخصیتهای فصل اول و دوم به
بازگویی روابط میان آنها میپردازد« .ستایش» مجموعهای
است که مطابق با زمانه خود پیش رفته و در عین حال برای
خانواده ارزش و اهمیت قائل است .فصل ۱و « ۲ستایش» در
سالهای  ۹۰و  ۹۲از شبکه سه سیما پخش شد و فصل سوم،
آخرین فصل سریال است.

چند روز پیش خبری مبنی بر جایگزینی مجموعه «بالشها» به جای «کالهقرمزی» برای پخش در
ایام نوروز از شبکه دوم سیما منتشر شد .پیگیریهای خبرنگار «صبا» حاکی از آن است که هنوز
«بالشها» بهعنوان جایگزین قطعی «کالهقرمزی» تایید نشده است و جایگزین این مجموعه در
شبکه دوم سیما در ایام نوروز هنوز قطعی نیست.

مجموعه «دنگ و فنگ روزگار»۵۰درصد از مرحله تدوین خود را پشت سر گذاشته و در حال حاضر گروه در لوکیشن مربوط به خانه عمه بمانی با بازی
فرخنده فرمانیزاد در منطقه پونک حضور دارند.
به گزارش «صبا»؛ ایفای نقشهای محوری این مجموعه برعهده سیروس گرجستانی و محمد نادری است؛ دو دوستی که طی شراکت دچار مشکالتی
میشوند و ناچار هستند طی سالها این مشکالت را پنهان کنند .همین مسئله باعث رقم خوردن اتفاقات مختلف طنز میشود« .دنگ و فنگ روزگار»
سریالی اپیزودیک است که در کنار آن یک داستان محوری و اصلی روایت میشــود .هر هفته یک قصه جدید شروع شده و با پایان هفته به اتمام
میرسد .به این ترتیب این مجموعه۳۰قسمتی تقریبا پنج فصل ششقسمتی را در برمیگیرد .پیشبینی میشود تصویربرداری این مجموعه که اوایل
آبانماه کلید خورده تا پایان سال به اتمام برسد و در سال ۹۸از شبکه یک سیما روانه آنتن شود .محمد نادری ،سیروس گرجستانی ،پانتهآ مهدینیا،
نیما شاهرخشاهی ،بیژن بنفشهخواه ،زهره فکورصبور ،سوگل طهماسبی ،محمد فیلی ،غالمرضا نیکخواه ،امیر غفارمنش ،ساعد هدایتی ،فرخنده
فرمانیزاده ،سینا رازانی ،زهرا داوودنژاد ،مهری آلآقا ،مریم شاهولی ،مینا نوروزی ،ساقی زینتی ،بیتا خردمند ،عباس محبوب ،طاهر عالیی ،فاطمه
شکری ،طناز دهقان ،وحید بیطرفان ،فریده دریامج ،ژیار محمدزاده ،ساره صحرایی ،ستاره صحرایی ،سیروس میمنت و مهدی امینیخواه ازجمله
بازیگران این مجموعه پُربازیگر هستند .بخشی از عوامل این سریال عبارتند از :تهیهکننده :امیرحسین طالبیکاشانی ،کارگردان :جواد مزدآبادی ،طراح
و سرپرست فیلمنامه :حسن وارسته ،نویسندگان :حسن وارسته و امیر شاداب ،مدیر تصویربرداری :خسرو دادگرمرام ،تصویربردار :مهدی دادگرمرام،
مدیر صدابرداری و صداگذاری :امید قربانی ،دستیار اول کارگردان :مهدی برگنیل ،برنامهریز :امید همتی فراز ،دستیاران کارگردان :رضا لشگری
و مجید معافی ،منشی صحنه :آرزو قربانی ،مدیر تولید :بیژن محرمی ،طراح گریم :امید گلزاده ،طراح صحنه و لباس :کینوش ایزدی ،تدوین :وحید
بیطرفان ،عکاس :الهه بختیاری ،مجریان گریم :عاطفه تهرانی ،امیر خدادادی ،میالد بهداد و نسیم رضازاده ،مجری نور :حمید کردبچه ،دستیاران
تصویر :محمد موسوی ،عباس پرهیزکار ،انصار زرینجامه و ایمان رستمی ،اپراتور دوربین :محمدرضا ابراهیم ،دستیار اول صحنه :قاسم مربی ،دستیاران
صحنه و لباس :سارا سعادت ،سحر سطوت ،علی اصفهانی و پویا نجفی ،دستیاران صدا :حسین شریفی و حسین حسنی ،مدیر تدارکات :حسین امینی،
دستیار اول تدارکات :محمدرسول ابراهیمپور.

ویژهبرنام ههایشبکهنسیم
در نوروز۹۸
باشگاه خبرنگاران جوان :به مناسبت فرارسیدن
عید و تعطیالت نوروزی ،هر شبکه به فراخور شعار و
بستری که برای برنامهسازان فراهم کرده است ،چند
ویژهبرنامــه اصلی را در خالل آیتمهــای کوتاه روی
آنتن خواهد برد .شبکه نسیم باتوجه به شعار نشاط و
سرگرمی ،برنامههایی مانند «خندوانه»« ،کودکشو»،
«شــوتبال» و ...برای مخاطبان تدارک دیده اســت.
چندی پیش رامبد جوان؛ مجری و کارگردان برنامه
تلویزیونی «خندوانه» ،از پایــان تولید این برنامه در
نوروز ۹۸خبر داد .گفتنی است این برنامه ایام نوروز هر
شب ساعت ۲۱روی آنتن شبکه نسیم خواهد رفت .رضا
نصیری؛ تهیهکننده برنامه تلویزیونی «کودکشو»،
درباره ویژهبرنامه نــوروزی خود اظهار کــرد :نوروز
امسال با ویژهبرنامه «کودک شو» از ۲۸اسفند تا پایان
تعطیالت نوروزی مهمان خانههــا خواهیم بود .این
برنامه هرشب ساعت ۲۱روی آنتن شبکه نسیم خواهد
رفت .مقداد مومننژاد؛ تهیهکننده برنامه تلویزیونی
«شــوتبال» ،درباره روند تولید این برنامه تلویزیونی
برای نوروز اظهار کرد :با فرا رسیدن نوروز ،۹۸برنامه
ما از ۲۵اســفند تا پایان عید نوروز هر شــب با حال و
هوایی بهاری و مهمانان ویژه ســاعت ۲۰روی آنتن
خواهد رفت.

«بالشها»جایگزینقطعی«کالهقرمزی»نیست

واکنشرضغامی
بهاتهامفروشآرشیوصداوسیام

رقابتی برای سریالهای تلویزیون و نمایش خانگی
ایسنا :ســریالهای تلویزیونی و نمایش خانگی به جشنواره فیلم شهر
میآیند .در این دوره از جشنواره بخش تازهای با عنوان «مسابقه سریال»
که در زیرمجموعه مسابقه ســینمای ایران تعریف شده ،شامل مجموعه
سریالهای خانگی و تلویزیونی است .آثار تولید شده از فروردینماه ۱۳۹۱
تاکنون ،میتوانند جهت شرکت در بخش مسابقه و ارزیابی هیاتداوران برای
دریافت تندیس جشنواره و جایزه نقدی در سایت جشنواره ثبتنام و در این
دوره شرکت کنند .در این بخش شش تندیس به همراه لوح تقدیر و جایزه
نقدی شامل :بهترین فیلمنامه ،بهترین بازیگر نقش اول زن ،بهترین بازیگر
نقش اول مرد ،بهترین کارگردانی ،بهترین فیلم و همچنین بهترین اثر با
محوریت تهرانشناسی و تهراننگاری به برگزیدگان اهدا خواهد شد .ثبتنام
اینترنتی آثار از طریق سایت جشنواره به نشانی www.shahrfilmfest.com :و
تاپایان فروردینماه سال ۹۸امکانپذیراست«.هفتمینجشنوارهبینالمللی
فیلم شهر» توسط مؤسسه تصویر شــهر به دبیری هاشم میرزاخانی در
تابستان سال ۹۸در تهران برگزار میشود.

بحث فروش آرشیوهای دیدهنشده صداوسیما که برخی مدعی پخش آنها در قالب مستندهای تاریخی شبکههای ماهوارهای فارسیزبان خارج
از کشور هستند ،بحث جدیدی نیست و تاکنون برخی از مسئوالن را هم به واکنش واداشته است .اخیرا ً برخی مسئوالن دولتی مدعی شدهاند که
این آرشیوها در زمان سکانداری عزتاله ضرغامی در سازمان صداوسیما به فروش رسیده است.
به گزارش مهر؛ چندی پیش سلیم غفوری؛ مدیر فعلی شبکه مستند سیما ،درباره این گمانهزنیها گفته بود :همه این مستندها مربوط به آرشیو
صداوسیما نیست و این تصور درست نیست که بگوییم همه این تصاویر مستند ،از آرشیو تلویزیون ایران گرفته شده است .بخش عمدهای از این
تصاویر از طرف بنگاههای خبری دنیا و حتی توسط خبرنگارهای غیرایرانی ثبت و ضبط شده است .درباره همین ابهامات ،عزتاله ضرغامی توضیح
داد :من هم چندی پیش توییتی از آقای حسامالدین آشنا دیدم که برای اولین بار این موضوع را مطرح کرده بود و من به او گفتم وزارت اطالعات
دولت فعلی را قبول دارم و درخواستم از آنها این است که با وجود شایعاتی که مطرح میشود ،در این زمینه تحقیق و تعقیب کنند .وی ادامه داد:
درخواست من این بود که نقش بنده و حتی مدیر وقت آرشیو صداوسیما را که این اتهامات را نسبت به او مطرح میکنند ،روشن کرده و توضیح
دهند که درباره چه حرف میزنند .من گفتم هر نظری که دستگاه اطالعاتی بدهد همه ما میپذیریم و نباید اینگونه به شایعات بیاساس توجه
کنیم .من هیچگاه به این شایعات بیاساس که ارزش خبری هم ندارد پاسخ ندادم .ضرغامی تاکید کرد که هیچ سندی نسبت به فروش آرشیو در
دوره وی وجود ندارد و گفت :یک برگه اطالعات ،تماس تلفنی و یا اطالعرسانی در طول مدتی که من رئیس صداوسیما بودم نه با من و نه رئیس
آرشیو مطرح نشده و بهتر است این بحث توسط دستگاههای اطالعاتی پیگیری شود .وی اضافه کرد :وزارت اطالعات وظیفه دارد چنین مسائلی
را بررسی کند .اص ً
ال معلوم نیست چنین چیزی اتفاق افتاده باشد که آن وقت قرار باشد در دوره من باشد یا دوره دیگری.
رئیس اسبق صداوسیما در بخش دیگر سخنانش درباره استفاده از آرشیو در دوره خود تصریح کرد :آنچه را که شما باید از آرشیو بدانید این
است که آرشیو مهجوری که اص ً
ال از آن استفاده نمیشد در یک سال اول حضور من بسیاری از تصاویر دیدهنشدهاش دیده شدند حتی نمایش
این تصاویر باعث شد فضای هنری و نمایشی کشور دگرگون شود .وی با اشاره به بازخوردهای این تصاویر یادآور شد :از دولت وقت که دولت
اصالحات بود گرفته تا دیگر جریانهای سیاسی ،همگان در سخنرانیها و نامههای مکتوبشان به من از استفاده گسترده و جذاب آرشیو در همان
یک سال گفتند .اینها تصاویری بود که احساس میشــد قابل پخش نیست و ما تقریباً هر آنچه را که میگفتند قابل پخش نیست قابل پخش
کردیم؛ از دفاعیات خسرو گلسرخی که مهجور مانده بود تا تظاهرات چپیها ،کمونیستها و حزب توده در دفاع از امام خمینی(ره) و همچنین
تصاویر دولت بازرگان ،دولت موقت و شخصیتهای انقالب که همه اینها ممنوع بود اما از نظر من هیچ خط قرمز و ممنوعیتی وجود نداشت و به
همین دلیل نمایش داده شد و بنابراین آنچه دیده شد تحول بزرگ آرشیو در یک سال اول بود .وی خبرهای مطرحشده نسبت به فروش آرشیو
را شایعات دانست و بیان کرد :یک تماس تلفنی یا یک خط اطالعرسانی از طرف دستگاههای مسئول در این باره با ما برقرار نشده است .رئیس
اسبق صداوسیما عنوان کرد :من تعجب میکنم یک مقام مسئول با وجود شعارهایی که داده میشود که آمدهاند پروندهسازی را جمع کنند
چطور خودشان به این مسائل دامن میزنند .البته این حرفی که من بیان میکنم جدید نیست و همانطور که ابتدا گفتم در پاسخ به آن توئیت
عنوان کردم که هرآنچه را که وزارت اطالعات دولت فعلی اعالم کند به نظر من روشنگر است و تا آخر این ماجرا هم باید آن را پیگیری کنند.

ادامهتصویربرداری«بهترینسالهایزندگیما»
درخیابانهایتهران

باشگاه خبرنگاران جوان :تصویربرداری ســریال «بهترین سالهای
زندگی ما» تا قبل از عید در شهرک سینمایی غزالی به اتمام میرسد و ادامه
تصویربرداری سکانسهای شهری در تهران دنبال میشود .عوامل «بهترین
سالهای زندگی ما» به کارگردانی احمد کاوری و تهیهکنندگی محمودرضا
تخشید ،پیش از این سکانسهای مربوط به شمال شامل فاز اول و بخشهای
ابتدایی فاز دوم را در شهرستان بندرانزلی در استان گیالن ضبط کردند .در
فاز اول ســریال بخشهای مربوط به دهههای 30و 40تصویربرداری شد.
در فاز دوم بخشهای مربوط به دهه ۵۰که منتهی به رویدادهای انقالب و
تأثیرات آن بر فضای داستان و سرنوشت کاراکترها میشود ،جلوی دوربین
میروند .این سریال به نویسندگی جابر قاسمعلی ،یک درام تاریخی عاشقانه
است و اقتباسی از رمان مطرح «مهاجران» هاوارد فاست محسوب میشود.
این سریال در ۳۰قســمت برای پخش از شبکه سوم سیما تولید میشود.
داستان مجموعه از دهه ۳۰روایت میشود و قصهای پرفرازونشیب را به تصویر
میکشدکهدرادامهبهدههحاضرنیزمیرسد.تنوعجغرافیاییلوکیشنهای
این سریال ازجمله ویژگیهای آن است.

کیــوسک

نخستینرسیالکریملکزاده
در راه منایش نوروزی

صبا :کریم لکزاده در تارهترین تجربه خود ســراغ ساخت سریالی
۱۰قســمتی برگرفته از داســتانهای «هزار و یک شب» رفته است.
«هزار و ده شب» نام این ســریال ۱۰قسمتی است که فیلمنامه آن با
محور افسانههای «هزار و یک شب» به نگارش درآمده و بازیگران تئاتر
و نیز بازیگرانی که در تولیدات قبلی لکزاده او را همراهی کردهاند ،در
آن ایفای نقش میکنند .مراحل تولید این ســریال پس از دوماهونیم
فیلمبرداری در مناطق شــمالی و پایتخت به پایان رسیده و در حال
حاضر تیم تولید مراحل تدوین و فنی را پشت سر میگذارند« .هزار و ده
شب» روایتی امروزی از داستانهای «هزار و یک شب» است که نگاهی
اجتماعی و گاه طنز را از دریچه دوربین لکزاده به نمایش میگذارد.
قرار است این سریال ۱۰قسمتی از ابتدای نوروز از طریق سرویسهای
وی.او.دی برای نمایش در اختیار عموم قرار گیرد.

بازخوانی نوستالژیهای دهه60
در «چشم چشم دو ابرو»

فارس« :چشم چشــم دو ابرو» با نویسندگی ،تهیهکنندگی و کارگردانی
محسن غالمزاده مهرآبادی در ۳۱دقیقه به نوستالژیهای دهه 60انقالبی
میپردازد« .چشم چشم دو ابرو» مستندی است که به بازخوانی مستندی
خبری در دهه ۷۰به نام «بیداد رنج بر کوه گنج» میپردازد و یک بازنمایی از
وضعیتشخصیتهاوسوژههایاینمستنددرسال ۹۷درچهلمینسالگرد
پیروزیشکوهمندانقالباسالمیایراندارد.اینمستنددرسیمایمرکزیزد
تولید شده است و از دیگر عوامل آن میتوان به تصویربردار :حمید محمدی،
صدابردار :سعید نیکوکار ،آهنگسازی و تنظیم :حسن برزگری با همراهی
گروه کر گروه سرود عاشقان والیت اشاره کرد« .چشم چشم دو ابرو» امروز
دوشنبه۱۳،اسفند ،ساعت ۲۱و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۵از شبکه مستند
سیماپخشمیشود.

