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جورج اورول

اریک آنچنان تحت تأثیر پدیده فقر قرار گرفته بود که در همان عنفوان جوانی برای اندوختن تجربه مدتی را در میان فقرا ،بیخانمانها و کارگران فصلی لندن و پاریس گذراند او حتی
برای گذران زندگی در این دوران در ظرفشویی یک هتل کار میکرد ...همان موقع بود که تصمیم گرفت دیدهها و شنیدههایش را به رشته تحریر در آورد و نتیجه هم چیز نبود جز اولین
ب را اکبر تبریزی به فارسی برگردانده و انتشارات کتابخانه بهجت هم آن را منتشر کرده است.
کتابش «آسوپاسها در پاریس و لندن»( )1933با نام مستعار «جرج اورول» .این کتا 
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آخرین اخبار «صبا» از کمال تبریزی و روزهای شلوغ کاریاش

سریال «ابله» با ستارههای طنز تلویزیون
مردادماه کلید میخورد
با تکذیب مدیرکل روابط
عمومیسازمان صدا و سیما در گفتگو
با «صبا» مشخص شد

«ستایش»
ی را
ضرغام 
عصبانی نکرده!

سری دوم سریال «ستایش» مانند ســری اول تا اینجا نتوانسته موفق
باشــد و برخی عنوان میکنند اطناب و کش دادن بیجهت قسمتها
دلیل اصلی بیاقبالی سری دوم است .البته هنوز این مجموعه به واسطه
درخشش داریوش ارجمند مخاطبان زیادی دارد و دیده میشود .سعید
سلطانی کارگردان این سریال مدتی پیش با «صبا» گفتگویی داشت
و در آن عنوان کرد« :تلویزیون تمایل دارد که این سریال ادامه داشته
باشد و از ما هم خواسته که «ســتایش» را ادامه بدهیم .قصه را داریم
جوری پیش میبریم که احتماالً ســتایش در ســری سوم هم هست،
باالخره نام سریال با اوست و شــاید نتوان به این راحتیها او را حذف
کرد .اما بگذارید جزئیات بیشتری نگویم چون ممکن است تغییراتی در
قصه پیش بیاید که دست و پای ما بسته شود .اما قطع به یقین بدانید
که سری سوم باز هم میخواهیم داستان همین آدمها را روایت کنیم
و سرگذشتشان را به تصویر بکشیم ».اما روز یکشنبه اول تیر با انتشار
خبری به نقل از ریاست سازمان صدا و سیما معادالت درباره سری سوم
به هم ریخت .در آن خبر عنوان شد که عزتا ...ضرغامیاز کیفیت این
سریال در سری دوم راضی نیست و نسبت به بیمحتوا بودن و به درازا
کشاندن فیلم معترض بوده و دســتور داده که اگر مشکل این فیلم با
بازتدوین حل نمیشود ،جلوی پخش آن از همین ابتدا گرفته شود تا
تهیهکنندگان متوجه شوند که هر چیزی را نباید برای پخش تحویل
صدا و سیما دهند .نکتهای که باعث شد تصور کنیم این خبر زیاد هم
از حقیقت دور نیست این بود که بنابر خبرها قرار بود روز یکشنبه علی
دارابی؛ معاونت سیما از عوامل سریال ستایش در مراسمیتقدیر کند

سهرابی؛ مدیر کل روابط عمومی
صدا و سیما به «صبا» میگوید ،
ضرغامیدربارهستایشاظهارنظر
اینچنینی نکرده اســت« :این
اظهارنظر از جانب ریاست محترم
سازمان صدا و سیما صحت ندارد
و آن را تکذیب میکنیم
که آن مراسم بدون دلیل خاصی منتفی شد .از طرفی روز دوشنبه امیر
محمدزند یکی از بازیگران این کار هم مصاحبهای با یکی از روزنامهها
داشــت که در میان حرفهایش از تدوین دوباره این سریال خبر داد و
برحرفهای ضرغامیصحه گذاشــت و اعالم کرد که عوامل مشغول
تدوین دوباره قســمتهای باقی مانده سری دوم هســتند .اما اخبار
ضد و نقیض تا روز سهشــنبه هم ادامه پیدا کرد و روز گذشــته شاهد
گفتگویی از سعید ســلطانی بودیم که در آن او این حرفها را شایعه

دانسته و توضیح داد« :صددرصد این شــایعه را تکذیب میکنم .هیچ
تذکری به ما داده نشــده و هر آنچه در این باره گفتهاند کذب محض
است .سازمان پافشاری دارد که فصل سوم ســاخته شود و خودم هم
فکر میکنم سرنوشت بسیاری از کاراکترها در فصل سوم است که رقم
خواهد خورد ».ســلطانی همچنین درباره منتفی شدن مراسم تقدیر
روز یکشنبه عنوان کرده است« :قرار بود از عوامل کار در سازمان تقدیر
شود .برنامه برای روز شنبه طراحی شــده بود اما از آنجا که در این روز
بازی ایران-آرژانتین بنا بود روی آنتن رود و درگیریهای سازمان باال
بود و به تعدادی از عوامل سریال هم دسترسی نداشتیم .بنابراین بنا شد
این مراسم تقدیر به زمانی دیگر موکول شود؛ البته با حضور عوامل هر
دو فصل اول و دوم سریال».
پس از آن آرمان زرینکوب ،تهیهکننده این سریال در گفتگو با «ایسنا»
حرفهایی مشابه سلطانی زد« :به شایعهها توجه نکنید .دستور تولید
فصل سوم «ستایش» از جانب شبکه صادر شده و باتوجه به حساسیت
مدیر محترم شبکه سه و مدیر محترم گروه فیلم و سریال درباره تولید
مجموعه ،جلسهای برای سرعت در روند نگارش و تولید با من و نویسنده
برگزار شد .فصل سوم شامل  30قسمت دیگر میشود ،یعنی فصل سوم
در قسمت  100تمام میشود».
اما سیدتقی سهرابی؛ مدیر کل روابط عمومیسازمان صدا و سیما درباره
صحت و سقم نظر عنوانشده از جانب عزتا ...ضرغامیپیرامون کیفیت
سریال «ستایش» به «صبا» میگوید« :این اظهارنظر از جانب ریاست
محترم سازمان صدا و سیما صحت ندارد و آن را تکذیب میکنیم».

کمال تبریــزی قصد دارد بــرای اولینبار
سریالســازی در شــبکه نمایش خانگی را
تجربه کند .روز گذشــته باخبر شدیم که او
در پیشتولید ســریالی به نام «ابله» برای
شبکه نمایش خانگی اســت .این سریال به
تهیهکنندگی شرکت تصویرگستر پاسارگاد
و محمد مســعود تولید خواهد شد و گفته
میشــود مضمونی طنز دارد .بنــا به اعالم
مدیر روابط عمومی این ســریال به «صبا»،
«ابله» اواخر مرداد کلید خواهد خورد و در
 26قسمت ساخته خواهد شد .علیاسدزاده؛
مدیر شرکت تصویرگســتر پاسارگاد هم با
تأیید این خبر بــه «صبا» میگوید که قصد
دارند اوایل پاییز  93این ســریال را راهی
شبکه نمایش خانگی کنند.
نویســنده این ســریال علیرضا طالبزاده
اســت که پیش از این در «سرزمین کهن»
و «دوران سرکشــی» با تبریزی همکاری
کرده بــود .همچنین بد نیســت بدانید که
این دومین همکاری محمد مسعود و کمال
تبریــزی در مقام تهیهکننــده و کارگردان
اســت .ایــن دو پیــش از این در ســریال
«ســرزمین کهن» با هم کار کرده بودند و
به این ترتیب تیم اصلی «ســرزمینکهن»

ســریالی که پخش آن از تلویزیون متوقف
شــد به شــبکه نمایش خانگــی رفتند و با
موضوعی طنز به میان مــردم برمیگردند.
اما آنطور که از منابــع آگاه فهمیدیم گویا
کمال تبریزی با چند بازیگر طنز تلویزیون
که در این چند ماه اخیر به واســطه یکی از
سریا لهای مهم طنز تلویزیون دیده شدند
به تفاهماتی رســیده و قرار اســت از آنها
استفاده کند.
تبریزی ایــن روزها ســر پردغدغهای دارد
و عالوه بــر اینکه آخرین مراحل ســاخت
فیلم سینمایی «دردســرهای شیرین» را
میگذارنــد در پیشتولید «ابلــه» هم به
ســر میبرد .پیــش از این جــواد تقیپور؛
تهیهکننده ســینما به «صبــا» اعالم کرده
بود که قرار اســت فیلمی بــا محوریت النه
جاسوســی به کارگردانی کمــال تبریزی
ســاخته شــود اما همانطور که در شماره
قبل «صبــا» خواندید همایون اســعدیان
کارگردانــی این اثــر را به عهــده گرفت.
همچنین طبق آخریــن حر فهای تبریزی
در رســانهها باید منتظر اکران «پاداش» و
«خیابانهای آرام» در اولین فرصت باشیم.
بنابراین امسال ،سال کمال تبریزی است.

