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گروه سینما و تلویزیون - با پیوستن کاوه آفاق به »شب های مافیا« به عنوان خواننده 
تیتراژ، زمان پخش جدیدترین ساخته سعید ابوطالب مشخص شد.

در هر فصل از »شبهای مافیا« یکی از بازیگران سینما و تلویزیون، ۱۲ نفر از دوستانش 
را برای بازی مافیا دعوت می کند و آنها به اتفاق محمدرضا علیمردانی که در بازی به او لیدر 
یا برگزار کننده می گویند بازی را کامال رئال و بدون دخالت گروه کارگردانی انجام می دهند.
سیدجواد هاشمی، هادی کاظمی، بیژن بنفشه خواه، محمدرضا هدایتی، حامد آهنگی، 
رضا شفیعی جم، کاوه خداشناس، هومن حاج عبدالهی، عماد طالب زاده، مجید واشقانی، 
میرطاهر مظلومی و بهرنگ علوی بازیگران مرد این مجموعه هســتند که بازی آنها ابتدا 

پخش می شود.
کاوه آفاق نیز قطعه ای را برای »شبهای مافیا« خوانده که به عنوان تیتراژ پایانی پخش 

می شود و ساخت موسیقی متن نیز برعهده آمین ملک است.
همچنین نســرین مقانلو، فریبا نادری، بهاره رهنما، مریم مومن، نســیم ادبی، شبنم 
فرشادجو، خاطره حاتمی، سمیرا حسن پور، سیما تیرانداز، سارا خوئینی ها، آزیتا ترکاشوند 
و روشــنک گرامی بازیگران زن »شــب های مافیا« هستند که رقابت آنها را در فصل دوم 

شاهد خواهیم بود.
»شب های مافیا« که با سرمایه گذاری شرکت هنر اول ساخته می شود، از این هفته ها 

سه شنبه ها ساعت ۸ صبح توسط فیلیمو پخش خواهد شد.

گروه ســینما و تلویزیون - ستار اورکی این روزها مشغول ساخت موسیقی فیلم 
سینمایی »برای مرجان« است.

ســتار اورکی این روزها مشــغول ساخت موسیقی فیلم سینمایی »برای مرجان« به 
کارگردانی حمید زرگرنژاد است.

همچنین آرش قاسمی که سال گذشته موفق به دریافت سیمرغ بهترین صداگذاری 
شده بود، مشغول انجام صداگذاری این فیلم سینمایی است.

این فیلم برای حضور در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر آماده می شود.
پگاه آهنگرانی، بهزاد جعفری، برزو ارجمند، فریبا متخصص، علیرضا استادی، رامین 
راستاد، محمد همایون پور، امید روحانی، مریم بوبانی، سپیده غالمی، فرانک حسینی، سهیال 

محققی، هانی صالحی و جمشید هاشم پور بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
در خالصه داستان »برای مرجان« آمده است: »خوشبختی تو یه رابطه یک چیز کاماًل 
شانسیه، شاید اینکه دیگران از ما بترسند و مجبورشون کنیم که با ما باشن، قابل اطمینان تر 

از این باشه که عاشقمون باشن…«
دیگر عوامل »برای مرجان« عبارتند از نویسندگان: حمید زرگرنژاد، سارا غالمی، مدیر 
فیلمبرداری: مرتضی غفوری، مدیر تولید: محمد همایون پور، طراح صحنه و لباس: محمد 
محمدی، دســتیار اول کارگردان: محسن حسن پور، طراح گریم: الهام اطیابی، صدابردار: 
امید عاشــوری، جانشین تولید: محمد ســمیعی، مدیر تدارکات: توماج گودرزی، منشی 
صحنه: سمیه شهرآبی، سرپرست و طراح بدلکاری: کیوان رضایی، عکاس: مهدی حیدری.

آغاز پخش »شب های مافیا« از امشب

ساخت موسیقی »برای مرجان« به ستار 
اورکی رسید

سینما و تلویزیون 8
گروه ســینما و تلویزیون-  فاطیما 
بهارمســت بازیگر نقش نغمه در سریال 
»از سرنوشــت« از تجربه حضور در فصل 
سوم این سریال صحبت کرد و با اشاره به 
تفاوت هــای جدی این فصل با فصل دوم 
که کاراکتر نغمه وارد داستان، به خبرنگار 
مهر گفت: فیلمنامه در فصل دوم و ســوم 

دارای تفاوت هایی با یکدیگر است، 
در فصل دوم اتفاقات در عرض 
داســتان بود اما در فصل سوم 
با اتفاقات بیشــتری روبه رو 
هســتیم و داســتان در طول 

پیش می رود.

وی اضافــه کرد: در فصل دوم، نغمه 
نقش تعیین کننده ای نداشت چرا که داستان 
با محوریت هاشم و سهراب روایت می شد 
و هاشم، نغمه را دوست داشت اما در فصل 
ســوم با اتفاقات عجیب و غریبی که رخ 
می دهد، خود نغمه قصه متفاوتی پیدا کرده 
و دارای هویت می شود. این قصه 
در ارتباط با هاشــم است 
اما مســتقل هم هست. 
حتی نغمه در مواردی 
جدا  می شود  مجبور 
تصمیماتی  هاشم  از 

بگیرد.

بازی لحظاتی که تجربه نکرده بودم
بهارمست با اشاره به اینکه چالش های 
فصل جدید نگاهی به دغدغه های نســل 
جوان دارد، گفــت: تفاوت بین نقش من 
در فصــل دوم و ســوم را می توان از منظر 
دغدغه های دو نســل متفــاوت هم دید. 
اصــوالً نوع دغدغه های جوانان تا زیر ۲۰ 
سال متفاوت با زمانی است که تحصیل شان 
تمام شده و به صورت جدی وارد اجتماع 
می شوند. فصل ســوم از این جهت برایم 
جذاب تر بــود که پر از لحظه هایی بود که 
یا تاکنون تجربه کرده و یا احتماالً در ادامه 

زندگی تجربه خواهم کرد. 
البته ظریف بازی کردن چنین نقشی 
کار دشــواری اســت چرا که اگر نتوانید 
دغدغه های نسل امروز را قابل درک بازی 
کنید، بــرای جوانان قابل باور نیســت و 

ممکن است آن را پس بزنند.
بازیگر سریال »از سرنوشت« درباره 
دغدغه های محوری سریال تاکید کرد: به 
نظرم خوش شــانس بودیم که این نکات 
در فیلمنامه »از سرنوشت« به خوبی مورد 

توجه قرار گرفته بود. 
نویســندگان این ســریال با اینکه 
خودشــان متولدین دهــه ۶۰ و ۵۰ اند اما 
خیلی خوب دغدغه های نسل جوان امروز 
را می شناختند و از این جهت کار بازیگران 

ساده تر بود.
عالقــه به اجــرا بیشــتر از 

بازیگری
بهارمست با اشاره به اینکه بازیگری 
را بســیار بیشــتر از اجرا دوســت دارد، 
گفت: نزدیک به ۷ ســال اســت که دیگر 
اجرا نکــرده ام و دلیل آن هم این اســت 
که بازیگری را بیشــتر دوست داشتم. در 
بچگی براســاس یک سری اتفاقات وارد 

فضای اجرا شدم و آن چیزی نبود که خودم 
انتخاب کرده باشم.

اجرا چیزی نبود که دوســتش داشته 
باشــم و به همین دلیل آن را کنار گذاشتم. 
به نظرم تجربیات کودکی خیلی ناخودآگاه 
رخ می دهد و برایشان بیشتر شبیه به بازی 
اســت اما با عبور از مرحلــه کودکی باید 
تصمیم جــدی بگیرید که چه می خواهید 

بکنید.
 تصمیم جدی من بازیگری بودوی 
ادامــه داد: هر چه قدر که بزرگ تر شــدم، 
آرام آرام به عالقه اصلی خود پی بردم. اجرا 
چیزی نبود که دوســتش داشته باشم و به 

همین دلیل آن را کنار گذاشتم.
 بــه نظرم تجربیــات کودکی خیلی 
ناخودآگاه رخ می دهد و برایشــان بیشتر 
شــبیه به بازی اســت اما با عبور از مرحله 
کودکــی باید تصمیم جــدی بگیرید که 
چــه می خواهید بکنید. تصمیم جدی من 

بازیگری بود.
در انتظــار فصل چهــارم »از 

سرنوشت«
بازیگر مجموعه »از سرنوشــت« در 
پایــان در مورد دیگر فعالیت این روزهای 
خود گفت: تئاتر که تعطیل اســت و برای 
هیچکس اهمیتی ندارد چه اتفاقی در حال 
رخ دادن اســت؛ اگر هم باز باشــد، پر از 
ریســک و خطر است و در همان یکی دو 
ماهی که باز شد، کارهایی که بهم پیشنهاد 
می شــد را رد می کــردم. در حال حاضر، 
آماده فصل چهارم می شــویم که بینندگان 
داســتان های جدیــدی را در این فصل از 

سریال »از سرنوشت« خواهند دید.
»از سرنوشــت« به تهیه کنندگی اکبر 
تحویلیان و کارگردانی ســیدمحمدرضا 
خردمندان کاری از گروه فیلم و ســریال 

شبکه دو اســت و در آن بازیگرانی چون 
حســین پاکــدل، پوریا پورســرخ، لیال 
بلوکات، مجید واشقانی، علیرضا استادی، 
فریبا نادری، مائده طهماسبی، سیدمهرداد 
ضیایی، فاطیما بهارمســت، نسیم فروغ، 
حبیب دهقان نسب، ســارا والیانی، یغما 
یارعلی، مهدی صبایــی، کامبیز منصف، 
محمد زکــی زاده، فرخنده فرمانی، فریده 
دریامــج، کریم قربانی، فاطمه شــکری، 
مســعود انتظــاری، مائده نجفــی، مریم 
کاظمی، مونا کرمی، مهدیس توکلی، دارا 
حیایی و کیســان دیباج )در نقش هاشم و 
ســهراب(، علیرضا آرا و … نقش آفرینی 

می کنند.

»از سرنوشت« نوشته محمد محمود 
سلطانی، روح اهلل صدیقی و مسعود کرمی 
اســت. از دیگر عوامل آن می توان به: نوید 
احمدزاده دستیار تهیه کننده، پدرام ابدان: 
مشاور رسانه و مطهره کشاورز محمدیان: 

روابط عمومی اشاره کرد.
این مجموعه شــنبه تا چهارشــنبه 

حدود ســاعت ۲۱:۳۰ روی آنتن 

بعد حدود ساعت ۱۶:۳۰ است.شبکه دو سیما می رود و بازپخش آن روز 

  بازیگر نقش »نغمه« در سریال »از سرنوشت« با اشاره به دوری هفت ساله اش از عرصه اجرای تلویزیونی تأکید کرد که بازیگری را به اجرا ترجیح می دهد.

در انتظار فصل چهارم 
»از سرنوشت«

گروه ســینما و تلویزیون-  ســریال 
»خانه امن« که این شــب ها از شــبکه یک سیما 
پخش می شــود به دلیل اشاره به حقایق، اسامی و 
رخدادهای حقیقی، توجهاتی را به خود معطوف 

داشته است.
خانه امن عنوان سریالی امنیتیپلیسی است که 
این شب ها از شبکه یک سیما روی آنتن می رود. 
این سریال در مدتی که پخش آن می گذرد به دلیل 
جنس سوژه ای که به آن می پردازد )مسائل امنیتی 
و پلیسی( و همچنین به دلیل اسامی ای که یادآور 
چهره های حقیقی در دنیای واقعی هســتند و این 
سریال نیازی به تغییر نام آنان ندیده است )همچون 
شــخصیت خاوری که در کانادا زندگی می کند( 
توانسته تا مخاطبانی دنبال کننده و توجهاتی را به 

خود جلب کند.
یکی از تازه ترین اشارتی که این روزها بار 
دیگر این سریال را به مرکز توجه کشانده و باعث 
واکنش هایی نسبت به آن شده است، آوردن نام جو 
بایــدن رقیب پیروز انتخاب اخیر آمریکا و رئیس 
جمهور جدید این کشور است؛ در بخشی از این  
سریال، کمال )یک مامور امنیتی با بازی حمیدرضا 
پگاه( در جریان بازجویی از خبرنگار عربستانی، 
از بایــدن نام می برد و عنــوان می کند »جو بایدن 
می خواست خانه امن ایرانی ها را ویران کند و ما 
اینجاییم که این اتفاق نیفتد«؛ از نظر برخی رسانه ها 
این اشــاره به اظهارنظر بایــدن مربوط به دوران 
حضور در جایگاه معاون اولی دولت باراک اوباما 
بوده و بهره گیری از این جمله مهم برای نامگذاری 

و خط داستان یک سریال، نشان دهنده هوشمندی 
عوامل ســازنده سریال خانه امن است؛ اتفاقی که 
همزمان با روی کارآمدن جو بایدن رئیس جمهور 
منتخب آمریکا می تواند ماهیت واقعی دولت های 

مختلف واشنگتن را آشکار کند.
ابوالفضل صفری تهیه کننده سریال خانه امن 
پیــش تر در گفت وگویی علــت نام گذاری این 
ســریال را این گونه عنوان کرده بود: »ایده اصلی 
خانه امن به دلیل آن بود که جوبایدن معاون رئیس 
جمهور وقت امریکا باراک اوباما؛ پروژه ناامنی در 
ایــران را مطرح کــرد و طبیعتا همه  ما مطلعیم که 
داعش برای شکســتن محور مقاومت که همان 
لبنان، سوریه، عراق و ایران بود، طراحی و به وجود 
آمده و هیچ هدفی به غیر از ناامنی نداشــته است. 
آمریکا نمی خواست مستقیم وارد این ماجرا شود 
و به همین خاطر داعش را راه اندازی کرد. ماجرای 
اعــراب و اســرائیل که اآلن آشکارشــده، همان 
خصومت هایی است که علیه ایران سازمان دهی 
شــده بود. داعش پیاده نظــام آمریکا و محصول 

حمایت اعراب و اسرائیل است«.
بر این اســاس در این مــدت تحلیل های 
گوناگونی از جانب رســانه های متعددی مطرح 
شــده که تالش دارند تــا چهره بایدن را تخریب 
کرده و آن را به تروریســتی مدافع داعش معرفی 
کنند. چنانچه یکــی از خبرگزاری ها در این باره 

نوشته است:
برخی کارشناسان سیاسی و حتی رسانه های 
وطنی مدت هاست که رســانه خود را به پایگاه 

انتخاباتی »جو بایدن« تبدیل کرده و به طور شفاف 
از روی کار آمدن بایدن اظهار خوشحالی می کنند. 
جهت یادآوری به آن کارشناسان؛ همان طور که در 
این سریال به آن اشاره شده »خراب کردن خانه امن 
ایرانی ها« تئوری امنیتی جو بایدن کاندیدای کنونی 
ریاست جمهوری آمریکا، معاون اسبق اوباما است. 
او بــا مطرح کردن این تئوری مبنی بر ناامن کردن 
خانه امن ایرانیان با استفاده از ابزار داعش تالشش 
را کرد که با رشادت های سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی و همرزمانش خنثی شد«.
در شرایطی که دولت حاضر از لزوم پیگیری 
برجام و دنبال کردن منافع ایران بدون خشونت و با 
زبان دیپلماسی صحبت می کند چنین رویکردها، 
برداشت ها و واکنش هایی بیش از آن که دلسوزانه 
باشــد، نوعی از صف بندی داخلی دامن می زند 
که امکان هرگونه اقدام فارغ از سوگیری را از بین 

می برد.
حقیقت این است که هیچ حکومتی خارج از 

ایران نیست که منافع ایران را نسبت به منافع خودی  
در اولویت قرار دهد و این را همه می دانیم؛ بر این 
اساس دلبستن به یک آمریکایی )بایدن یا هر آدم 
دیگر( برای کمک به ایران و بهبود شرایط انتظاری 
غیرمعقوالنه اســت و دلیلی بر شادی نیست؛ اما 
حرف بر ســر این اســت که در این شرایط تا چه 
اندازه بتوانیم منافع داخلی و بین المللی خودمان 
را با کمترین مشــکل پیش ببریم. بر این اســاس 
بایــد تمام تمرکز را به جای صف بندی داخلی و 

چنین شخصیت پردازی هایی در صدا و سیما و ... 
و به جای تخریب چهره های خارجی بر تقویت 
پتانسیل های داخلی گذاشته و شرایط را برای بهبود 

وضعیت تعدیل نماییم.
دربارۀ خانۀ امن

خانــٔه امن یک مجموعٔه تلویزیونی در ژانر 
جنایی-سیاســی و امنیتی، بــه کارگردانی احمد 
معظمی است که نخستین بار در آبان ۱۳۹۹ از شبکٔه 
یک سیما پخش شد. طراح اصلی داستان سریال 
مرتضی اصفهانی است و نگارش آن توسط حسین 
تراب نژاد انجام شــده است. این مجموعه بعد از 
ســارق روح و ترور خاموش آخرین مجموعه از 
سه گانٔه معمایی-پلیسی-سیاسی ابوالفضل صفری 
و احمد معظمی است که با محوریت پرونده های 
امنیتی که مسائل مختلف ســال های اخیر ایران 
از جملــه اهداف تشــکیل داعش و فعالیت های 
تروریســتی آن ها در خاک ایران را در برمی گیرد، 
ساخته شده اســت. این مجموعه کاماًل امنیتی و 

سیاسی است.
ایــن مجموعه داســتان دو مامور امنیتی به 
نام های کمال )حمیدرضا پگاه( و افشــین )امین 
زندگانی( را روایت می کند که یکی مســئول تیم 
ضد تروریســتی و دیگری مسئول تیم مبارزه با 
مفاسد اقتصادی و پولشــویی است. کمال طبق 
اخبار واصله مطلع می شــود قرار است تیم های 
تروریستی داعش عملیات هایی را در ایران به راه 
بیندازند. کمــال و تیمش با اطالعاِت دریافتی از 
خارج از کشور به ردزنی یکی از نیروهای داعش 

می پردازند تا از طریق او بتوانند رابطش در تهران را 
شناسایی کنند. رفته رفته طی این ماجرا دو پروندٔه 
پیچیدٔه تروریستی و اقتصادی به هم گره می خورد 

و ... .
تصویربــرداری خانــه امن از ســال ۹۷ و 
بالفاصله پس از مجموعه ترور خاموش آغاز شد 
که بخش بسیاری از تصویربرداری در دوران کرونا 
انجام شد؛ البته بیش از یک ماه به همین دلیل کار 
تعطیل شده بود. با این حال حدود ۷، ۸ ماه از تولید 
این مجموعــه در دوران کرونا بود. به خصوص 
این که گروه در دو بخش به خارج از کشور سفر 
کردند و در کنار آن لوکیشن هایی نیز درکردستان، 
کرمانشاه، آذربایجان غربی، مازندران و خوزستان، 
البرز، قم و هرمزگان داشتند که به گفته تهیه کننده 
این مجموعه بیش از ۲۷۰ لوکیشــن دارد و کار پر 

لوکیشن و پربازیگری است. 
این مجموعه در ۵۰ قسمت تولید شده و به 
گفته تهیه کننده داستان ظرفیت ادامه دارشدن در 
فصل های بعدی را هم دارد، البته همه چیز منوط 
به تصمیم مدیران تلویزیون است. تیتراژ سریال با 
صدای رضا یزدانی پخش می شود که پیش از این 
هم در ســریال ترور خاموش با این تیم همکاری 
داشته است. حمیدرضا پگاه، امین زندگانی، سیما 
تیرانــداز، پرویز فالحی پور، کاوه آفاق، شــهره 
سلطانی، شایسته ایرانی، سپیده خداوردی، شیوا 
ابراهیمی، ســوگل طهماســبی، رحیم نوروزی 
و دانیال عبــادی از جمله بازیگران این مجموعه 

تلویزیونی هستند.

گروه ســینما و تلویزیون - آیا در 
این ســریال که گفته شده در مورد مسائل 
اجتماعی است همچون دیگر فیلم سیدی 
به نام مغزهای کوچک زنگ زده، مسائل به 
اشتباه به مخاطب گفته می شود یا اینکه این 
بار ســیدی خود را از گذشته پخته تر کرده 
و به صورت واقعــی یک فیلم اجتماعی 

ساخته است؟
گویــی رقابت در عرصــه نمایش 
خانگی برای کارگردانان ایرانی از پرده های 
ســینما مهم تر شده اســت و حاال هومن 
ســیدی نیز به جمــع کارگردانانی اضافه 
شــده که قصد دارد هنر خود را با سریال 
و نمایش خانگی عرضه کند. ســریالی که 
اعالم شــده به مسائل اجتماعی پرداخته و 
اعــالم چنین موضعــی او را بر لبه پرتگاه 

قرار می دهد.
در روزگار کرونایی تولیدات بسیار 
کمی را در عرصه ســینمای ایران و جهان 
شاهد بودیم و با توجه به این که کارگردانان 
و تولیدکنندگان هنوز بــه اکراین آنالین 
رغبتی ندارند، چند وقتی است تماشاگران 
تولیدی برای تماشا ندارند. در این شرایط 
پخش یک سریال جدید فارغ از خوب یا 
بد بودن آن می تواند مخاطب قابل توجهی 

را از آن خود کند.
تماشاگران به دنبال سریال جدید

سریال قورباغه به کارگردانی هومن 
ســیدی جدیدترین سریال شبکه نمایش 
خانگی اســت که مجموعه داستانی درام 
و اجتماعی دارد و به مشــکالت جامعه و 
تاثیــرات آن بر روی هر فرد می پردازد اما 

هنوز زمان پخش آن مشخص نیست.
این ســریال از ســال۹۸ شروع به 
فیلمبــرداری شــد اما از آن جــا که هیچ 
چیزی از کرونا در امان نماند به همین دلیل 
عوامل فیلم تولید را موقتا متوقف کردند و 
در تابســتانی که گذشت فیلمبرداری این 
کار تمام شد.گفتی است بخش هایی از این 

سریال در تایلند فیلمبرداری شده است. 
در خالصه داستان این سریال آمده 
است: »من همیشــه یه صندلی واسم کم 
بوده، کتم واســم تنگ بوده، کفشــام برام 
کوچیک بوده، ساعتم خواب می مونده و 
من ازش جلوتر حرکت می کردم، دنیا برای 
من جای کوچیکیه، احساس می کنم همه 
جا بســتس و نمی تونم نفس بکشم، انگار 
همه این لحظه ها رو قبــال دیدم، درختا، 
صدای آبشــار، قورباغه ها، اونا رو زمانی 

می بینم که در حال مردنم.«
یکــی از عواملــی کــه می توانــد 
تماشاگران را به سمت خود بکشاند، بازی 
بازیگران چهره و محبوب در این ســریال 
اســت. نوید محمدزاده، فرشته حسینی، 

صابر ابر، سحر دولتشاهی، آناهیتا افشار، 
مهران غفوریان و هومن سیدی بازیگران 

این مجموعه هستند.
باید منتظر ماند و دید در سریالی که 
می گویند بزرگ ترین و عظیم ترین پروژه 
تولید ســریال در شبکه خانگی است که 
تقریبا دو سال زمان برده تا به مرحله پخش 

برسد، چه خواهیم دید؟
 آیا در این ســریال که گفته شده در 

مورد مســائل اجتماعی است همچون 
دیگر فیلم ســیدی به نــام مغزهای 
کوچک زنگ زده، مســائل به اشتباه 

به مخاطب گفته می شود یا اینکه 
این بار سیدی خود را از گذشته 
پخته تــر کرده و بــه صورت 
واقعــی یک فیلــم اجتماعی 

ساخته است؟
زمــان پخــش قورباغه در 

ابهام
چند زمان متفــاوت برای 
پخش این ســریال اعالم شــد. 
ابتدا گفته شــد که پــس از پایان 
فیلمبرداری در آبان ماه ســال ۹۹ 
منتشر خواهد شد و خبرهایی در 
مورد مذاکرات عوامل قورباغه با 
نت فلیکس منتشر و گفته شده 
در صورت انجام توافقات اولیه 

ممکن است شــاهد پخش این سریال به 
شیوه همیشگی نت فلیکس باشیم و این 
مجموعه می تواند اولین ساخته ایرانی این 

شبکه اینترنتی باشد.
اما دیگر از این مورد خبری نشــد تا 
اینکه خبرها در مورد پخش این سریال در 
ســوم آذر بود که هومن سیدی کارگردان 
این ســریال با انتشــار متنــی در مورد 
مشــکالت پخش صحبت 

کرد.

او نوشته بود: »در جریان باشید این 
سریال مدتی اســت که آماده پخش بوده 
و بــه دالیلی نامعلوم بــه تعویق افتاده. به 
هــر ترتیب اعالم رســمی پخش به آبان 
موکول شــد. که باز به دالیلی ارشــاد از 
ما درخواســت کرد که تاریخ پخش را به 
آذر موکــول کنیم. که در نهایت دلخوری 
به حق مخاطبان را در پیش داشت که تیم 
سریال را بی برنامه خطاب کرده اند و 
اکنون در این لحظه، تهیه کننده 

محترم به بنده رسما اعالم کرده که مجدد 
امــکان پخش در آذر هــم وجود ندارد و 
ما باید به خواســته ارشاد پخش را به اول 
دی ماه موکول کنیم. چرا؟«پس از انتشار 
این متن از ســوی سیدی، صفحه رسمی 
ســازمان سینمایی کشــور با به اشتراک 
گذاشتن استوری اعالم کرد که این سریال 

۲۴ آذرماه منتشر خواهد شد.

فاطیما بهارمست مطرح کرد؛

از »خاوری« تا »بایدن«؛ پرداخت های یک سریال در شبکه یک سیما

»قورباغه« هومن سیدی آماده پخش در نمایش خانگی از  24آذر ماه

گروه ســینما و تلویزیون - موالیی 
گفت: ما در حوزه فیلمنامه نویسی ضعیف 
عمل کرده ایم و سریال های موفق به کمک 
یک گروه پژوهشــی آنالیز نشده اند. مجید 
موالیی تهیه کننده،  درباره آخرین وضعیت 
تولیــد ســریال افرا گفت: ســریال افرا به 
کارگردانی بهرنگ توفیقی در ۴۰ قســمت 

برای شبکه یک سیما ساخته می شود.
تصویربــرداری  داد:  ادامــه  وی 
این ســریال در شــمال کشــور با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی در حال انجام است. 
افرا قصه ای اجتماعی با محوریت خانواده 

دارد و مضامینی چون اخالق و مسئولیت، 
منافع فردی و رســالت انسانی و حمایت از 
محیط زیست را دستمایه قرار داده است. به 
همراه کامبیز دارایی تهیه کنندگی این کار را 
به عهــده دارم و پیش بینی می کنم تا اواخر 
اردیبهشت ۱۴۰۰ تصویربرداری این سریال 

ادامه داشته باشد.
موالیی در خصوص تجربه حضور 
همزمان به عنوان تهیه کننده و سرپرســت 
نویسندگان ســریال »مرداب« توضیح داد: 
در این سال ها دوستانی که با من کار کردند 
شاهد بودند، به شدت درگیر متن و فیلمنامه 

می شدم. من به جزئیات و ساختار فیلمنامه ها 
دقت می کنم و همیشه یکی از دغدغه هایم 
فرمت نگارش سریال بوده است. در سریال 
نمایش خانگی مرداب به کارگردانی شهرام 
شاه حسینی هم به عنوان سرپرست نویسنده 
با آن ها همــکاری می کنم. وی عنوان کرد: 
با بررســی هایی که این ســال ها داشتم به 
این نتیجه رســیدم که ما در حوزه فیلمنامه 
نویسی ســریال تقریباً هیچ منبع مکتوب 
داخلی یا حتی ترجمه شده نداریم. متأسفانه 
در کشور ما هیچ بخش دانشگاهی یا مرکز 
تحقیقات در صدا و سیما سریال های موفق 

را آنالیز نکرده تا از دل آن ســاختاری را به 
دســت بیاورد تا نسل جدید نویسندگان از 
آن  اســتفاده کنند. به طور مثال حسن فتحی 
تجربــه موفقی در ســاخت ســریال های 
اســالمی -ایرانی دارد، اما این تجربیات به 
کمک یک مجمع تحقیقی و پژوهشی آنالیز 
نشده و اطالعات آن به صورت مکتوب در 

اختیار دیگران قرار داده نشده است.
تهیه کننده ســریال »بانوی عمارت« 
اظهــار کرد: در آمریکا مراکز دانشــگاهی 
ســریال های موفق خود را هر چند ســال 
یــک بار آنالیز می کنند و از دل این پژوهش 

بــه فرمت و ســاختاری می رســند که به 
نویســندگان تازه کار می آموزد برای موفق 
شدن باید چگونه نوشت. آن ها تالش کردند 
در مهندســی سکانس، قسمت و فصل )به 
خصوص پایلوت نویسی( ساختار و فرمتی 
را تعریــف کنند که رعایت آن یافته ها برای 
نویســنده شانس موفقیت کار را دو چندان 
می کند. توجه داشــته باشید من از فرمول 
صحبت نمی کنم بلکه از فرم حرف می زنم . 
متاسفانه در ایران هیچ کار جدی و آکادمیک 
در این حوزه انجام نگرفته است. سریال ها 
براساس تجربیات شخصی نگاشته و ساخته 

می شود.
موالیی بیان کرد: در آمریکا به فرمت 
و ســاختار چهار شــش پرده ای رسیده اند 
که در واقع متفاوت با ســاختار سه پرده ای 
کالســیک در نگارش فیلم های سینمایی 
است. به خاطر دغدغه و عالقه ای که داشتم 
با همکاری دوســتان دیگر فیلمنامه سریال 
نمایش خانگی مرداب با آن فرمت و ساختار 
نوشته شده است. امیدوارم در اجرا هم این 
فرمت مهندسی شده رعایت شود تا بتوانیم 
ارزیابی دقیقــی ازنتیجه به کارگیری آن در 

یک قصه بومی داشته باشیم.

سریال »افرا« تا اردیبهشت ۱4۰۰ تصویربرداری می شود
تهیه کننده »بانوی عمارت«:

کاوه آفاق خواننده تیتراژ شد؛

به کارگردانی حمید زرگرنژاد؛


