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 w w w . s a b a n e w s p a p e r . i rبهرام شاهمحمدلو
او در زمینه تدریس تئاتر نیز دستی بر آتش داشته است .از جمله فعالیتهای او در زمینه آموزش میتوان به تدریس تئاتر (در نگاهی تازه) در کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان ،تشکیل کارگاه عملی -تجربی در زمینه به دست آوردن الفبای «حرکتی -نمایشی» ،آموزش تئاتر در شیوههای خاص به نابینایان ،آموزش رشتههای مختلف وابسته به هنر
تئاتر و تئاتر مخصوص کودکان و جوانان در شهرستان هشتپر طوالش به مدت یکسال ،تدریس رشتۀ بازیگری عروسکی در دانشگاه هنر – دانشکده سینما تئاتر تهران و ...اشاره کرد.

با نهاییشدن فهرست عوامل ،فیلم پژمان چشمی 30آذر جلوی دوربین میرود

فریبرز عربنیا و اولین ساخته تلویزیونی

شــهرک المپیک ،دروس و درکه واقع شده است و تصویربرداری
آن 15جلسه کاری طول خواهد کشید.
همچنین پژمان چشــمی کارگردان «من مــادرم» به صبا گفت:
خیلی خوشحالم که برای بار دوم با تهیهکننده با تجربه تلویزیون و
سینما ،عباس رافعی همکاری میکنم و از شرایطی که برای ساخت
این فیلم فراهم کرده است ،تشکر میکنم.
سایر عواملی که تاکنون حضورشان در «من مادرم» قطعی شده،
عبارتند از :مدیــر تصویربرداری :فرزام گلســفیدی ،صدابردار:
محمد بیگی ،مدیر تولید :داوود ماســوله ،تدوینگر :پرهام وفایی،
طراح صحنه و لباس :رضاسلیمانی ،دستیاران طراح صحنه و لباس:
علی سلیمانی و مهرداد احمدی ،برنامهریز و دستیار اول کارگردان:

 22بازیگر ثابت و  60بازیگر مهمان در سریال جدید شهرام شاهحسینی

«همه چیز آنجاست»
از امشب روی آنتن شبکه سه

بعد از اتمام پخش اولین ساخته فریبرز عربنیا« ،رنگ شک» ،سریال «همه چیز آنجاست» ساخته شهرام
نژال
شاهحسینی و به تهیهکنندگی داوود هاشمی ،جدیدترین سریال شبکه سوم سیماست که از امشب 15آذر
پیکانیان
به روی آنتن میرود .شهرام شاهحسینی که پیش از این سریال «تاوان» را برای شبکه سه ساخته بود ،این
مجموعه را با فیلمنامهای از فیروز قشقایی جلوی دوربین برده است .همچنین علیرضا افخمی و سیدمجید میرمیران نیز
بهعنوان مشاور متن گروه را همراهی میکنند و در واقع مشاوران فیلمنامه این مجموعه تلویزیونی هستند.

شاهحسینی ،در ساختههای پیشینش نیز نشان داد که عالقهمند
به موضوعات اجتماعی اســت و دوســت دارد قصههــای رئال را
جلوی دوربین ببرد .ســریال «همه چیز آنجاســت» نیز روایتگر
موضوعات اجتماعی روز جامعه است و بینندگان این مشکالت را
در میان داستان خانوادههای قصه خواهند دید .سریال «همه چیز
آنجاســت» 23خرداد با حضور مدیر شبکه سه سیما در لوکیشن
خانه محســن ،پدر خانواده محوری داستان ،کلید خورد .دانشگاه
دامپزشکی و پیام نور ،خانههایی در خیابانهای ولیعصر ،اختیاریه،
پاســداران مربوط به نقشهای نازنین و یوسف ،شرکت کاراکتر
امیر روحی با بازی علی گرجی از جمله لوکیشــنهای این سریال
بودهاند ،البته با توجه به ادامه تصویربرداری این مجموعه ،گروه به
لوکیشنهای دیگری نیز خواهند رفت.
داستان این سریال 50قسمتی درباره خانواده محسن با بازی محمد
عمرانی است که کارگاه تولیدی دارد .کارگاه این خانواده به علت
ورود کاالهای خارجی به تعطیلی کشانده میشود.
مه دی پسر بزرگ محسن درگیر و دار مشکالت به وجود آمده ،به
بسیاری از رازهای خانواده پی میبرد و در ادامه ماجراهایی اتفاق
میافتد که مسیر قصه را مشــخص میکند .در حدود 40قسمت
از این مجموعه در حال حاضر آماده شــده است و گروه تولید این
سریال همچنان مشغول ضبط و تصویربرداری هستند.
داوود هاشمی تهیهکننده «همه چیز آنجاست» در این باره به صبا
گفت :ابتدا اعالم شده بود که سریال از ابتدای آذر پخش میشود،
ولی این ســریال از امشــب 15آذر ماه روی آنتن میرود .در حال
حاضر نیز حدودا ًبیش از 35قسمت از این مجموعه تلویزیونی آماده
شده است و گروه تا هفته گذشــته در لوکیشن کالنتری مشغول
کار بودند .ضمن اینکه مراحل فنی مانند تدوین و صداگذاری نیز
به صورت همزمان انجام میشــود تا در آینده نیز برای پخش هیچ

مشکلی پیش نیاید.
همچنین به گفته هاشــمی ،این سریال تاکنون بیش از 80درصد
مراحل تصویربرداری خود را پشت سر گذاشته است و پیشبینی
میشود مراحل ضبط آن تا نیمه دیماه به طور کامل به پایان برسد.
در ایــن ســریال تلویزیونی کــه در 50قســمت  40دقیقهای با
بهرهگیــری از 22بازیگر ثابت و بیــش از  60بازیگر مهمان تولید
میشود ،جمشید مشــایخی نقش نعمتاله ،امین زندگانی نقش
مهدی ،الهام حمیدی نقش پرستو ،محمد عمرانی نقش محسن،
مهرانه مهینترابــی نقش اکرم ،حدیث میرامینی نقش مهرنوش،
حســین مهری نقش مهران ،امیر مهدیکیا نقش یوسف ،نوشین
زارع نقش نســرین ،الهه فرشچی نقش بیتا ،شــیرین اسماعیلی
نقش نازنین ،مریم معصومی نقش ســمانه ،مزدک رستمی نقش
اســماعیل ،فریماه ارباب نقش بهار ،مهســا موحد نقش شــبنم،
مختار ســائقی نقش آرش ،ایمان باقری نقش ســیاوش ،فرحناز
منافیظاهر نقش سوســن ،حمید نیری نقش پدر ســمانه ،مریم
سرمدی نقش مادر ســمانه ،امیر گرجی نقش امیر روحی و علی
گلیزاده نقش اســداله را بــازی میکنند .با توجه بــه پر بازیگر
بودن این ســریال همه نقشها حضوری پررنــگ و تأثیرگذار در
قصه دارند و نقش آنها در روند و پیشــبرد داســتان به یک اندازه
خواهد بود.
محمد عمرانی بازیگر مجموعه تلویزیونی «همه چیز آنجاســت»
که ایفاگر نقش محســن در این سریال است ،در این باره میگوید:
همه بازیگران در این ســریال قهرمان هستند و به یک اندازه نقش
تأثیرگذار دارند .الهام حمیدی در این سریال نقش پرستو را بازی
میکند ،پرســتو عروس خانواده اســت و باردار ،حمیدی در این
مجموعــه تلویزیونی نقش مادر یک فرزنــد را بازی میکند که به
گفته خودش تجربهای متفاوت برایش است.

پیشنهاد رادیویی

«یک سبد ترانه» را
در رادیو جوان بشنوید
«یک سبد ترانه» عنوان برنامهای موسیقایی است
که جمعهها از شــبکه رادیویی جوان به روی آنتن
میرود .گرچه این شبکه برنامههای دیگری را نیز با
موضوع موسیقی به روی آنتن میفرســتد ،اما موضوع این برنامه پرداخت غیر
کلیشهای به مقوله موسیقی که یکی از نیازهای امروز جوانان است و انجام دادن
بحث اطالعرســانی و آگاهی در این حوزه و جذب مخاطبان بیشــتر برای این
برنامه و رادیو جوان است.
این برنامه از شــنبه تا چهارشنبه ساعت  12:30تا  13و  14تا  14:30در برنامه
«کوک» که از همین شــبکه روی آنتن میرود .شنوندگان میتوانند خواننده
منتخب روز را تعیین کنند تا در برنامه جمعه «یک ســبد ترانه» پنج خواننده
منتخب هفته به رقابت بپردازند .برنامه «یک ســبد ترانه» کاری است از گروه
جوان و فرهنگ رادیو جوان که هر پنجشنبه و جمعه از ساعت  22:00تا 23:00
پخش میشود .مهدی شاهرضایی سردبیری این برنامه را بر عهده دارد و حسن
اسماعیلپور نیز گوینده «یک سبد ترانه» است .مخاطبان شبکه رادیویی جوان
و عالقهمندان به این برنامه میتوانند جمعهها از ساعت  22:00تا  23:00شنونده
«یک سبد ترانه» باشند.

این سریال تاکنون بیش از80درصد
مراحل تصویربرداری خود را پشت
سر گذاشته است و پیشبینی
میشود مراحل ضبط آن تا نیمه
دیماه به طور کامل به پایان برسد.
در این سریال تلویزیونی که در
50قسمت 40دقیقهای با بهرهگیری
از22بازیگر ثابت و بیش از 60بازیگر
مهمانتولیدمیشود

این بازیگر همچنین درباره جذابیتهای داستان سریال «همه چیز
آنجاست» میگوید :از آنجایی که این سریال به مشکالت و مسائل
روز جامعه میپردازد و اثری خانوادگی -اجتماعی به شمار میرود،

دیوار بلند تردید

وحید نصیری ،طــراح چهرهپردازی :مهــرداد قلیپور ،مجریان
چهرهپردازی :محمد اعرابی و مهشــاد اصفهانی ،منشی صحنه:
پرستو مُدانلو ،مدیر تدارکات :حمید زعفری و عکاس :نادر رضایی.
«من مادرم» قرار است به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه اول
سیما ،تا اواخر سال جاری روی آنتن برود.

جذابیتهای زیادی در قصهاش دارد و مورد اســتقبال بینندگان
قرار خواهد گرفت .حدیث میرامینی دیگر بازیگری است که در این
مجموعه جلوی دوربین رفته ،او که تا به حال نقش دخترهای لجوج
و یک دنده را به خوبی بازی کرده ،در این سریال نقش مهرنوش را
جلوی دوربین بازی میکند.
او درباره این سریال میگوید :سریال «همه چیز آنجاست» سریالی
خانوادگی با داستانی متفاوت است و از آنجایی که به خانوادههای
ایرانی و آداب و رســوم آنها میپردازد برای مخاطبان تلویزیون
جالب و خاطرهانگیز است .او درباره تجربه بازیاش در این سریال
میگوید :خوشــحالم که در این ســریال در کنار بازیگران بسیار
خوبی قرار گرفتم و حضور پیشکســوتان در این مجموعه نیز برای
ما دلگرمی بود.
میرامینی همچنین درباره مهرنوش ،شــخصیتی که در ســریال
شهرام شاهحسینی بازی کرده است ،میگوید :مهرنوش دختری
بلند پرواز است و رؤیاها و آرزوهای زیادی در سر میپروراند .او در
زندگی ریسکپذیر است و تفاوت در تصمیمگیریهایش است که
او را متمایز میسازد .یکی دیگر از نقشهای متفاوت این سریال بر
عهده مهرانه مهین ترابی است .او که در تمام سالهای بازیگریاش
بازیگر پــرکاری نبوده و دقت در انتخابهایــش او را به بازیگری
گزیدهکار تبدیل کرده ،در این مجموعــه نقش زنی به نام اکرم را
بازی کرده که تفاوتهای زیادی با کاراکترهای قبلیاش دارد .اکرم
در طول داستان همیشه مثبت نیست و رگههایی از منفی بودن در
شخصیت او دیده میشود .نقشی خاص که فراز و فرود دارد و بیننده
نسبت به او حس یکنواختی ندارد .این مهمترین تفاوت نقشی است
که مهین ترابی آن را مقابل دوربین برده است.
دیگر بازیگر این سریال که نقشــی اصلی را در قصه ایفا میکند،
بهناز جعفری اســت .او در مدیومهای مختلف دیده میشــود و
نقشهای متفاوتی را هم تا به حال بازی کرده اســت .او در «همه
چیز آنجاســت» نقش عمه یکی از خانوادههای اصلی این سریال
را بازی میکند که سنین مختلفی از این نقش در داستان سریال
روایت میشود .با وجود این ،او گریمهای مختلف و متفاوتی را هم
در این سریال داشته که باید منتظر ماند و با شروع پخش سریال
آنها را در قاب تصویر دید .گفتنی اســت بازیگران زیادی در این
مجموعه به ایفای نقش پرداختهاند که هر کدام نقشــی جدی و
مهمی در قصه دارند.به گزارش صبا ،علی لهراسبی ،خواننده پاپ
موسیقی کشورمان ،نیز تیتراژ پایانی این سریال را خوانده است.
لهراسبی که سالها جزو پرکارترین خوانندهها در زمینه تیتراژ بود
چند سالی است که دیگر مثل گذشته فعال نیست ،اما او این بار بعد
از وقفهای حدود یک ساله ،تیتراژ «همه چیز آنجاست» را خوانده
است .بنا بر این گزارش ســریال تلویزیونی «همه چیز آنجاست»
در  50قسمت  40دقیقه به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه،
به کارگردانی شهرام شاهحسینی و تهیهکنندگی داوود هاشمی،
همچنان در حال تولید است و پخش آن نیز تا قبل از ایام دهه فجر
ادامه پیدا خواهد کرد .این سریال هر شب ساعت 20:45به روی
آنتن شبکه سوم سیما میرود.

پیشنهاد تلویزیونی

«دوریت کوچولو»
روی آنتن شبکه چهار

عالقهمندان به دیدن سریالهای خارجی که داستان آنها
اقتباسی از آثار ادبی معروف جهان است میتوانند از این
هفته بیننده مجموعــه تلویزیونی «دوریت کوچولو» اثر
چارلز دیکنز از شبکه چهار سیما باشــند .مجموعه 8قسمتی «دوریت کوچولو» به جزء
روزهای یکشنبه و چهارشنبه ،هر روز ساعت  30دقیقه بامداد روی آنتن میرود و ساعت
 12ظهر بازپخش میشود.
این سریال را دیار مود الرنس در سال  2008برای کشور انگلستان کارگردانی کرده است
و متیو مکفادین و تام کورتنــی در آن ایفای نقش میکنند .این مجموعه تلویزیونی که
برگرفته از اثر چارلز دیکنز است ،روایتگر زندگی دختری صبور و پرتالش است که با پدرش
در زندان بده کاران شهر به نام مارشال سی زندگی میکند .دوریت کوچولو با توجه به اینکه
دو خواهر و برادر دیگر دارد ،اما به تنهایی از پدرش مراقبت میکند.
در این سریال کوتاه حوادث و وقایعی اتفاق میافتد که نشاندهنده سختیها و مشقاتی
اســت که دوریت تحمل میکند تا اینکه مردی به نام آقــای کلنام ،دلیل آزادی پدرش
از زندان میشــود و خانواده دوریت را صاحب ثروتی فراوان میکند و ...سریال «دوریت
کوچولو» با مدیریت مریم شیرزاد دوبله شده است و منوچهر والیزاده ،رضا آفتابی ،بهرام
زند و مریم برزویی صداپیشگی کردهاند.

خاطراتکاغذی

میشکا و موشکا
مریمفالح :میشکا و موشکا و خواهرشان
ماشکا سه بچه خرس قطبی بودند.پدرشان
«موی دانا» وظیفه داشت هر سال نوید
آمدن بهار را برای حیوانات قطب بیاورد ،اما
او مجروح شده وپسرهایش باید ماموریت اورا
انجام می دادند .این دو برای رسیدن به محل
ال خوردن خون
جشن ماجراها داشتند .مث ً
سیل(حیوانی قطبی) برای این که پردل و
جرات شوند.بایک بچه سیل هم دوست شدند
البته اولش این حیوان که در طبیعتش دوستی
با خرس قطبی وجود دارد می خواست با
حرکات رزمی آنها را بترساند.آن وقت ها که
ما بچه بودیم سالی یک بار این کارتون ژاپنی
را نشانمان می دادند اما االن سالهاست که از
این کارتون خبری نیست.

دو دهــه پس از اینکــه فریبرز
عربنیا برای اولین بار نقش اول
یک فیلم تلویزیونــی با موضوع
تئاتر درمانی را بازی کرد و عالوه
بر تماشاگران سینما ،مخاطبان
پرتعدادترسیماهمبراینخستین
مرتبه بــا چهره و بــازی بازیگر
نورسیدهای آن مقطع زمانی آشنا
شــک» همانطور که از نامش پیداست

شدند«.رنگ
سنگ بنای خود را بر گرهافکنیهای متعدد و ترسیم
فضایی رازآمیز و مبتنی بر شک و بیاعتمادی گذاشته
است .ماجرای افسر پلیسی که ظاهرا ًبرای انجام دادن
یک مأموریت خطیر از نیروی انتظامی منفصل شده و
به درون یک باند مخوف بینالمللی نفوذ کرده است.
دستمایهاصلیمینیسریالپنجقسمتی«رنگشک»
است،اماقضیهبهاینسادگیهانیستوهرقدرکهقصه
جلو میرود این شائبه تقویت میشود که نکند افسر
قهرمان داستان (سروان نبوی) نه تنها در ظاهر بلکه
در عمل هم از نیروی پلیس منفصل شــده و به دنبال
منافع شــخصی و زدوبند با سرکردگان باند خالف بر
آمده باشد .با مقایســه همین خالصه داستان کوتاه
مجموعه با اکثر قریب به اتفاق مجموعههای پلیسی
پخش شــده یا در حال پخش تلویزیونی به سادگی
میتوان فهمید که دستکم در انتخاب سوژه« ،رنگ
شک» از بســیاری از آنها جلوتر است و حاال که چند
دهه از آغاز سریالســازی گذشته و اکثر مضامینی که
چنینمحوریتیدارندازآثارمبتنیبرمعما(مزدترس،
سر نخ ،ساختمان 85و )...تا مجموعههایی که بیشتر
قهرمانپردازی و اکشــن را دنبال میکنند (خواب و
بیدار ،رهایی و )...دیگر تأثیــر چندانی بر بینندگان
تلویزیونی نمیگذارند ،باید سراغ مضامین تازه رفت
که همین احتمال خیانت یک افسر پلیس به نیروی
متبوعش یکی از آنهاست که در نوع خود تازه و بکر و
عبور از تابو محسوب میشود .خط قرمزی که تا به حال
کسی از آن رد نشده و البته آنگونه که از شواهد سریال
بر میآید در حد یک شائبه ساده متوقف خواهد ماند؛
چرا که خائن تصور کردن یک مأمور پلیس اگرچه بر
روی کاغذ و در فرمت داستان احتمال محالی نیست،
اما به لحاظ برد و تأثیــرات اجتماعی که دارد موضوع
بالقوه مخاطرهآمیزی است که سیما به این آسانیها
به آن تــن نخواهد داد .البته حتــی اگر روزی چنین
مضمونی هم تصویر شــود معنایش بــه هیچعنوان
نادیده گرفتن زحمــات و تالشهای مأموران پلیس
نیست که شغلشان از جمله مشاغل دشوار و تحسین
برانگیز برای همه اقشار جامعه است .اما «رنگ شک»
ال
در مرحله پرداخت داســتان مشکالتی هم دارد ،مث ً
مطابقیکعرفنانوشتهدرغالبمجموعههایپلیسی
داخلی سعی میشود که با زدن نقبی هر چند کوچک
به زندگی خصوصی قهرمان پلیس داستان تصویر یک
مرد خانوادهدوست که کوچکترین نقطه ضعفی در
مدیریت خانواده ندارد و تنها به دلیل مسئولیت خطیر
شغلی خود اغلب مجبور است اعضای خانواده را تنها
بگذاردبهنمایشگذاشتهشود(مجموعهشلیکنهایی
و دو گانه هوش ســیاه از این دستهاند) .البته در عمل
مشقت به تن کردن چنین لباسی خیلی بیشتر از آن
چیزی است که در مجموعهها نشان داده میشود ،اما
به لحاظ اقتضای درام باید ابتدا شــرایط الزم برای به
تصویرکشیدنخانوادهوزندگیخصوصییککاراکتر
را فراهــم کرد و بعد دوربین مجموعه را به خانه او برد،
درست مثل سریال ماندگار «خواب و بیدار» (مهدی
فخیــم زاده )1381-که به یکی از بازیگران زن اصلی
مجموعه(الدنطباطبایی)لباسپلیسپوشاندتاورود
دوربین به خانه شخصی قهرمان پلیس مرد داستان و
همسر این پلیس زن باورپذیر شود.
در پایان میتوان به ضعفهای مرحله انتخاب بازیگر
مجموعه هم اشــاره کرد و خرده گرفت که چرا واحد
نظارت کیفی تلویزیون نســبت به حضور کلیشهای
یکتعدادبازیگرمحدوددرنقشهاییمحدودواکنش
نشاننمیدهد،تاهمسریالازاینناحیهآسیبنبیندو
همخودبازیگربهقولیزودنسوزدوتمامنشود.مصداق
این ادعا حضور هدایتاله سجادی بهعنوان یک افسر
پلیس ارشد در «رنگ شک» است که به رغم پیشینه
پلیسی این بازیگر و بازی قابل قبولی که دارد به شدت
کلیشهای شــده و دیگر وقت آن رسیده که به دیگر
بازیگران هم بیشتر فرصت ایفای چنین نقشهایی
داده شود و البته بدتر از این انتخاب شهرزاد کمالزاده
متولد  1364به عنوان همسر فریبرز عربنیای متولد
 1343است که اگرچه در زندگی واقعی امری محال
نیست ،ولی از انتخابهای فوقالعاده بد و بیمنطق
مجموعه اســت که چندان با تصویر قهرمان پلیس
خانوادهدوســتی که از دید رســانه به موقع و مطابق
عرف جاری جامعه تشــکیل خانواده میدهد و هیچ
نقطه ابهامی هــم در زندگی زناشــویی خود ندارد،
همخوان نیست.

مازیار معاونی

با انتخاب کامل بازیگران و عوامل فیلــم تلویزیونی «من مادرم»
به نویسندگی و کارگردانی پژمان چشمی و تهیهکنندگی عباس
رافعی؛ این تلهفیلم 30آذر ،در تهران مقابل دوربین خواهد رفت.
عباس رافعی با اعالم این خبر به صبا گفت :برخالف اطالعرسانی
قبلی مبنی بر اینکه 14آذر ،تصویربــرداری این فیلم تلویزیونی
را شــروع میکنیم ،با تغییراتی که در فهرست بازیگران و عوامل
این فیلم انجام شــد 15 ،روز دیگر تصویربرداری «من مادرم» در
اکباتان شروع میشود.
او اضافه کرد :فهرســت نهایی بازیگران «من مادرم» شــامل ثریا
قاسمی ،نیما شاهرخشاهی ،شیوا خنیاگر ،مهران رجبی ،سولماز
حصاری ،زهیر یاری ،فریده دریامجد ،آرش تاجتهرانی ،مهرنوش
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یادداشت

نیما شاهرخشاهی در «من مادرم»

پوریا ،فرجاله گلســفیدی ،تــارا وفاخواه ،محمــد فیلی ،مریم
خدارحمی و بهنوش بختیاری میشود .همچنین تست گریم نهایی
تمامی بازیگران نیز ،طی هفته آینده انجام خواهد شد.
تهیهکننده فیلم ســینمایی «فصل فراموشی فریبا» درباره قصه
این فیلم تلویزیونــی افزود« :من مادرم» مضمونی اجتماعی دارد
و درباره مادری (ســیما با بازی بهنوش بختیاری) است که بعد از
مدتها باردار میشــود ،ولی همزمان بــا آن ،اتفاق تلخی برای او
میافتد .ســیما بعد از مراجعه به پزشک از بیماری خطرناک خود
باخبر میشود که برای فرزندش نیز خطرناک است« .من مادرم»
روایتگر تردید این مادر ،برای نجات جان خود یا نوزادش است...
رافعی یادآور شد :لوکیشــنهای این فیلم تلویزیونی در اکباتان،

سال دوم
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تلویزیون

