
»بچه ها « با موضوع طالق ساخته شدفیلمی با بازی ترانه علیدوستی در رویداد ساالنه موسسه فیلم دوحه
گروه سینما و تلویزیون - فیلم 
»اورکا« ســاخته سحر مصیبی یکی از 
48 پروژه از کشورهای مختلف جهان 
اســت که امســال در رویداد ساالنه 
»ُقمره« موسســه فیلم دوحه پذیرفته 

شده است.
»کلر دنــی«، »جیمــر گری« و 
»جسیکا هاسنر« به عنوان سه کارگردان 
در کنــار »مارک مانگینی« صدابردار و 
»فیدون پاپامیشــل« فیلمبردار نامزد 
اســکار، پنج ســینماگری هستند که 
به عنوان اســاتید سینمایی تجربیات 
خــود را در قالب برگــزاری کارگاه 
های تخصصی در اختیار فیلمسازان 
برگزیده برنامه ســاالنه استعدادیابی 
موسســه فیلم دوحــه خواهند کرد. 
ســاالنه  رویــداد  دوره  هفتمیــن 
استعدادیابی موسســه فیلم دوحه با 
عنوان »ُقمره« امســال 48 پروژه بین 
المللی شــامل 30 فیلم بلند، 6 سریال 

و 12 فیلم کوتاه را در مراحل مختلف 
تولید از 21 کشور جهان انتخاب کرده 
اســت و فیلم »اورکا« ســاخته سحر 
مصیبی محصول مشترک ایران و قطر 
نیز در بخش آثار بلند داستانی انتخاب 
شده است.  »اورکا« نخستین تجربه ی 
بلند سینمایی ســحر مصیبی در مقام 
کارگردان به حســاب می آید که ترانه 
علیدوســتی، مسعود کرامتی، مهتاب 

نصیرپور، محمد رشنو، حسن زارعی، 
سپیده عالیی، آرمیک قریبیان، فاطمه 
نیشابوری، حمیده حمیدی و حضور 
مهتاب کرامتی در آن نقش آفرینی کرده 
اند.   عوامل این فیلم سینمایی عبارتند 
از:تهیه کننــده: طهورا ابوالقاســمی، 
مهتــاب کرامتی،کارگردان: ســحر 
مصیبی،نویسنده: طال معتضدی،مدیر 
عالیی،مدیــر  ســمیرا  تولیــد: 

فیلمبــرداری: روزبــه رایگا،تدوین: 
محمدرضا مویینی،مشاور کارگردان: 
سامان مقدم،دســتیار اول کارگردان 
و برنامه ریــز: آالله هاشمی،منشــی 
صحنــه: آذر تجلی،صدابردار: مهدی 
ابراهیم زاده،طراح صحنه: امیرحسین 
کرامتی،طــراح  مهتــاب  حــداد، 
لبــاس: مهتــاب کرامتــی، علــی 
عابدینی،عکاس: مریم مجد،مشــاور 
رســانه ای و امــور بین الملل: ثمین 
مهاجرانی،جلوه هــای ویژه میدانی: 
آرش آقابیک،جلوه های ویژه بصری: 
داریوش حافظ الکتب،مدیر تدارکات: 
بهمن صدیق. هفتمین دوره از رویداد 
»ُقمره« موسســه فیلم دوحه که ویژه 
فیلمســازان فیلم اول و دوم اســت 
بــا هدف ایجاد فضا بــرای صداهای 
جدید در ســینما از تاریــخ 12 تا 17 
 مــارس به صورت مجــازی برگزار 

خواهد شد. 

گروه سینما و تلویزیون - فیلم 
کوتــاه »بچه ها« بــه کارگردانی امیر 
دریانی و تهیه کنندگی نعیم بختیاری 
با به پایان رســیدن پست پروداکشن، 
آماده نمایش شد. فیلم کوتاه »بچه ها« 
به کارگردانی امیر دریانی این روزها به 
مرحله پایانی پست پروداکشن رسیده 
و همزمان با رونمایی از پوستر فیلم، 
آماده حضور در جشنواره های معتبر 
بین المللی می شــود. مجری طرح و 
پخش کننده بین الملل این فیلم پیمان 
شاه محمدی است و نعیم بختیاری به 
عنوان تهیه کننده در آن حضور دارد.  
امیر دریانی پس از ساخت چند 
فیلم کوتاه این بار به ســراغ موضوع 
حســاس طالق رفته که نگاهی کامال 
متفاوت و متاثر از زندگی شــخصی 
خــود او اســت و گفته می شــود با 
نگرشی غیرکلیشــه ای، غیرمتعارف 
و جســورانه این فیلم کوتاه ســاخته 

شده اســت. نگاه فیلم کوتاه بچه ها 
به موضــوع طالق و تاثیر آن بر روی 
ضمیر ناخودآگاه فرزنــدان، فارغ از 

سن و جنسیت است.
نعیم بختیــاری تهیه کننده فیلم 
کوتــاه »بچه ها« در حوزه بازیگری و 
تهیه کنندگی  سینما، تئاتر و تلویزیون 
فعال است که از آن جمله می توان به 
تهیه کنندگــی نمایش »هفتمین جان 

ســگ« به نویســندگی و کارگردانی 
مهدی کوشکی اشاره کرد. در خالصه 
داســتان »بچه ها« آمده است: سینا و 
مبینا که برادر و خواهر هستند، دچار 
اختالفــات رفتاری متاثــر از فضای 
مســموم خانــه تصمیم بــه جدایی 
میگیرند و به دادگاه خانواده مراجعه 
می کنند. این اولین باری است که یک 
خواهر و برادر تصمیم میگیرند که به 

شــکل قانونی از یکدیگر جدا شوند. 
در »بچه ها« نکیســا بختیاری، باربد 
بختیاری و نعیم بختیــاری به ایفای 
نقش پرداخته اند.ســایر عوامل این 
فیلم عبارتند از: نویسنده: امیر دریانی، 
مدیــر فیلمبــرداری و اصالح رنگ: 
حنیف پرنده، مدیر صدابرداری: میثم 
معتمدی، دســتیار کارگردان و برنامه 
ریز: یاسمین برزگری، صداگذاری و 
افکت:  محمدعلی درگاهی،  مشاور 
کارگــردان ، مدیر امــور فنی پس از 
تولید و تدوینگر: پیمان شاه محمدی،  
منشی صحنه: شــرف النسا نیرومند، 
طراح صحنه و لباس: مرجان خرمی، 
عکاس: شکیال بختیاری، طراح گریم 
و اجــرا: پژمان اعتمــادی فر، طراح 
گرافیــک و پوســتر : لیــال نورایی، 
صداپیشــگان: رها حاج زینعل، علی 
صفــری ، تــارا وفاخواه،  ســرمایه 
گذاران: نعیم بختیاری و میالد قرائتی.
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حمید شاه آبادی معاون سیما از دوبله فیلم و سریال ها برای پخش در ایام نوروز
 ۱۴۰۰ خبر داد.

دوبله آثار جهانی برای پخش 
در نوروز ۱۴۰۰

گروه سینما و تلویزیون- گاهی 
در فیلم های ســینمایی که مشــغول 
تماشای آن هستیم، اوضاع آن طور که 
انتظــار داریم پیش نمی رود و قهرمان 
فیلم توســط شــخصیت منفی کشته 
می شــود. بنا به دالیلی غم انگیز ترین 
لحظات در یک فیلم ســینمایی بیشتر 
از هر بخش دیگری در ذهن مخاطبان 
می ماننــد. برای مثــال در فیلم »دختر 
من« بیش از هر چیز مرگ شــخصیت 
توماس بــه یادمان مانده اســت و یا 
در انیمیشــن »شیر شــاه« کمتر کسی 
یادآور پیروزی ســیمبا در پایان فیلم 
می شود، اما عده زیادی در مورد مرگ 
موفاسا صحبت می کنند. این لحظات 
احساســی و غمگین در عمیق ترین 
بخش از ذهن شما جا خوش می کنند. 
دقیقا به همین دلیل است که فیلمساز ها 
کمی فیلمشــان را غمگین می کنند تا 
تاثیر نهایی خودشــان را بگذارند اما 
تاثیرگذارتر از مرگ و کشته شدن یک 
شخصیت مکمل که به قهرمان داستان 
در رســیدن به خواسته هایش کمک 
می کند، مرگ خود قهرمان فیلم است. 

در تعداد زیــادی از فیلم ها قهرمان به 
دســت شــخصیت منفی فیلم کشته 
می شــوند که در ادامه تعدادی از این 

موارد را می بینید:
گالدیاتور

شــخصیت کومودوس در این 
فیلم ســینمایی یکــی از منفور ترین 
شــخصیت های منفی سینماست که 
تقریباً هرکسی که این فیلم را دیده باشد، 
دوست دارد ببیند او سزای اعمالش را 
دیده اســت. زمانی که نوبت به مبارزه 
با راســل کرو به عنوان شــخصیت 
قهرمان ماکســیموس می رســد، به 
نظر می آید مخاطبان به خواسته خود 
رسیده اند، اما پایانی تلخ و شیرین رقم 
می خورد. راســل کرو حریف خود را 
از بین می برد، اما وقتی برای شــادی و 
اعــالم پیروزی ندارد چرا که به خاطر 
زخم های زهر آلــود پس از پیروزی، 

فوراً جانش را از دست می دهد.
هشت نفرت انگیز

قهرمان خواندن هر کسی در فیلم 
وسترن »هشت نفرت انگیز« کوئنتین 
تارانتینو تقریباً نادرست است چرا که 

همانطور که از اســمش پیداست، هر 
کدام از شخصیت ها از جهاتی نفرت 
انگیزند و هر کدام دستانشــان آلوده 
اســت و تعریف متفاوتی از درست 

و غلط دارند. با این حال شــخصیتی 
که کرت راســل بازی کرد را می توان 
کاراکتری قهرمان نامید. او کســی بود 
کــه تصمیم داشــت وظیفه اش برای 

مجــازات یک قانون شــکن به پایان 
برساند، اما با نوشیدن یک قهوه مسموم 

به قتل رسید.
شجاع دل

اگرچه داســتان زندگی و مرگ 
ویلیــام واالس مدت ها قبل از نمایش 
این فیلم برای همه مشخص شده بود 
و هیچ سرنوشت خوشایندی در انتظار 

این مبارز اسکاتلندی وجود نداشت، 
اما باز هم مرگ او در فیلم ســینمایی 
»شجاع دل« باعث تاثیرگذاری زیادی 

در ذهن سینمارو ها شد.
لوگان

برای هرکسی که با فیلم سینمایی 
»مــردان ایکس« آشــنایی دارد، فیلم 
ســینمایی »لوگان« که برای رده سنی 
بزرگسال بود با داستان غم انگیزنش، 
احساســات مخاطبان زیادی را تحت 
تاثیر قــرار داد. لوگان بــرای نجات 
تعــدادی جهش یافته نوجوان به یک 
کمــپ می رود و در نهایت به طرز غم 
انگیزی توسط فردی مشابه خود کشته 

می شود.
۳:۱۰ به یوما

با توجه به تعــداد فیلم هایی که 
در ژانر وســترن در چنــد دهه اخیر 
ســاخته شده، اشتباه است که این ژانر 
را فراموش شــده بدانیم. وقتی که به 
فیلم های بازسازی شده ای مثل »3:10 
بــه یوما« نگاه می کنیم بیشــتر به این 
موضوع پی می بریم. این فیلم داستان 
اســتثنایی از جدال خیر و شر است و 

در واقع مرز بین این دو شخصیت ها از 
بین می رود. کریستین بیل نقش مردی 
را دارد کــه بــه ازای دریافت جایزه، 
قصــد دارد یک مجرم را به دســت 
قانون برساند اما او در این مسیر به قتل 

می رسد.
بی خوابی

آل پاچینــو در نقش ویل دورمر، 
فاصلــه زیادی با یــک قهرمان بدون 
نقــص دارد. او در این فیلم به صورت 
تصادفی در حالی که به دنبال یک قاتل 
است، به طور ناخودآگاه به همکار خود 
شلیک می کند و او را به قتل می رساند 
اما مــی خواهد این موضوع را مخفی 
نگه دارد. قاتل اصلی نیز از این موضوع 
باخبر اســت و سعی دارد با استفاده از 
این موضوع او را از ادامه تحقیقات باز 
دارد. در سکانس پایانی جدال این دو 
کاراکتر به طــور همزمان به یکدیگر 
شلیک می کنند و قهرمان و ضد قهرمان 
همراه با هم می میرند؛ اما شخصیت آل 
پاچینو  به قتل ناخواســته ای که انجام 
داده اعتراف می کند تا مرگ آسوده ای 

را تجربه کند.

گروه سینما و تلویزیون- حمید 
شــاه آبادی معــاون ســیما در بازدید 
از واحد دوبالژ ســیما بــا قدردانی از 
زحمات فعــاالن این واحد گفت: طی 
یک ســال اخیر به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، بسیاری از مشاغل آسیب دیدند 
و بی شــک یکی از مشاغلی که به طور 
جدی تحت الشــعاع کرونا قرار گرفت 
و با مشکالت متعددی مواجه شد، هنر 
دوبالژ بود. دوبله یک کار جمعی است 
که هنرمندان باید در کنار هم قرار بگیرند 
تــا حاصل کار آنها، به زیبایی و ظرافت 
از قــاب تلویزیون به نمایش درآید، اما 
امســال این شیوه کار تغییر کرد و برای 
حفظ سالمت صداپیشگان که از سرمایه 
های رسانه ملی هستند کار در استودیوها 
به صورت انفرادی و جداگانه انجام شد 
تا آثار به آنتن برســد و برای نوروز نیز 

آماده سازی شود. 
معاون سیما تاکید کرد: خوشبختانه 
رسانه ملی در حوزه دوبالژ توانمند است 
و از پیشــینه ای قوی و غنی برخوردار 

است. به همین دلیل هم امسال با وجود 
شرایط کرونایی، دوبله در سیما از حیث 
کمیت در مقایســه با سال های گذشته، 

رشد داشته است. 
شــاه آبادی ادامــه داد: هرچند که 
فعالیت همکاران مــا در دوبالژ زمانبر 
شده اما با پیش بینی های صورت گرفته 
و تــالش متعهدانه صداپیشــگان، این 
خدمت به مخاطبان رســانه ملی انجام 
شد. معاون سیما در ادامه بازدید از واحد 
دوبالژ تاکید کرد: معاونت ســیما خود 
را برای خلق لحظاتی نشاط آور در ایام 
نوروز آماده می کند؛ با برنامه ریزی های 
انجام شده برای نوروز، ان شاءاهلل در همه 
ژانرها و موضوعات برای بینندگان برنامه 
خواهیم داشت و سبد سیما برای نوروز 

پربار و متنوع خواهد بود. 
شــاه آبادی تصریح کرد: این نوید 
را بــه مردم می دهیم که در نوروز 1400 
بیش از 144 فیلم ســینمایی را از شبکه 
های ملی به تماشــا خواهند نشست و 
تالش کردیم فیلم های جدید و آثار روز 

دنیــا که با مضامین و مفاهیم خانوادگی 
و اخالقی و اجتماعی ما در تناســب و 
هماهنگ باشد، تهیه و آماده سازی شود.

امسال 31 سریال از تولیدات سیما به آنتن 
رســید. همچنین عالوه بر آثار سینمای 

داخل از آثار تامینی هم برای غنی و پربار 
بودن آنتن در شرایط کرونایی و قرنطینه 
خانگی بهره بردیم. شاه آبادی ادامه داد: 
تعدادی ســریال خارجی نیز در واحد 
دوبالژ و به همت صداپیشــگان برای 

ایام پیش رو آماده پخش شــده اســت. 
آثار پویانمایی خوبــی از جدیدترین، 
تولیــدات روز دنیــا و همچنین حدود 
3۵0 ساعت مستند ویژه و جذاب برای 
ایام نوروز انتخاب شده است که در عید 

نوروز روی آنتن می رود. 
معاون ســیما ادامــه داد: 16 اثر از 
آثار آماده ســازی شده نوروز با صدای 
با کیفیت اســتریو )ســه بعدی( پخش 

خواهد شــد. شــاه آبادی در پایان این 
بازدید در جمع تعدادی از پیشکسوتان 
دوبالژ، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
مرحــوم چنگیــز جلیلونــد از تالش 

اعضای بزرگ خانواده دوبالژ ســیما و 
گویندگان متعهد و پرتالش در شرایط 
کرونایی قدردانی کرد و پای صحبت و 

نظرهایشان نشست.

گروه سینما و تلویزیون- بهروز 
عباسی دشتی موفق شد عنوان جایزه 
ویژه و جایزه بهترین مستند چهارمین 
جشــنواره بین المللی موج در جزیره 

کیش را از آن خود کند. 
چهارمین جشــنواره بین المللی 
فیلم »موج« کیش با معرفی برگزیدگان 
به خط پایان رســید کــه در این بین 
موفقیــت فیلمســاز هرمزگانی در 
این جشــنواره از نکات جالب توجه 
بود. جایزه بهترین مســتند چهارمین 
جشنواره بین المللی فیلم »موج« به »لنه  
1۹27« ســاخته بهروز عباسی دشتی 

رســید. عباسی دشتی پس از دریافت 
جایزه اش گفت: این ســفر برای من 
آموزنده بود و از اســتادان مهربانی که 
من را همراهی کردند، تشکر می کنم. 
از اســتاد عزیزم آقای برزگر، محمود 
ثانی و خانم نوبخت که من را حمایت 
کردند، سپاســگزارم. در ادامه ابراهیم 
حصــاری دبیر جشــنواره نیز گفت: 
در دوره هــای قبل جایــزه ویژه دبیر 

نداشــتیم ولی می خواهم امســال به 
صاحــب فیلمی که خیلــی برای آن 
تالش کرده است این جایزه را بدهم 
و جایزه به بهروز عباسی دشتی برای 
»لنه  1۹27 بندرعباس« تعلق می گیرد. 
عباس دشــتی پــس از دریافت 
جایــزه اش توضیــح داد: هرمزگان 
یک تاریــخ گمشــده فوق العاده ای 
دارد که تالش دارم بیشــتر شــناخته 

شود. مســتند »لنه 1۹27بندرعباس« 
به کارگردانی بهروز عباســی دشتی، 
قصه سفر جسورانه هنرمند آوانگارد 
اتریشــی؛ لنه اشــنایدر کاینر و گروه 
همراه از آلمان به ســمت ایران است. 
لنه در این ســفر دوســاله به  کشیدن 
نقاشــی از زنان و کودکان می پردازد. 
او به همراه برنهارد کالرمن؛ نویسنده 
مطرح آلمانی در ایران ســاخت فیلم 

مســتندی را آغاز می کنند. مستند »لنه 
1۹27بندرعباس« بعد از ۹3 ســال به 
این ســفر ماجراجویانــه می پردازد.
در ایــن اثر مخاطب بــرای اولین بار 
تصاویــر دیــده نشــده از معماری، 
مــردم و باغ های اصفهــان، کرمان و 
بندرعباس آشنا می شود. پژوهش این 
مســتند را هم که بیش از یک سال به 
طول انجامیده، بهروز عباســی دشتی 

برعهــده دارد و تهیه کننده آن صادق 
مظفری است. فیلم برداری مستند »لنه 
1۹27بندرعباس« از اوایل سال 13۹8 
آغاز شــد و در اوایل ســال 13۹۹ به 

پایان رسید. 
دیگر عوامل این مستند عبارتند 
از: تصویربردار: محمدرضامسندانی، 
تدوین: شــهاب آبروشن، صدابردار: 
بهروز حبیب زاده، موســیقی: معین 
غالمحســینی، مترجم انگلیســی و 
امور بین الملل: مهسا جاوید، مترجم 
آلمانی: طه موســوی و طراح پوستر: 

نسترن محسنی برعهده داشتند.

گــروه ســینما و تلویزیون- 
کارگردان سریال »دادستان« به حواشی 

اخیر این سریال پاسخ داد.
تلویزیونی  مجموعــه  پخــش 
»دادســتان« بــه کارگردانی مســعود 
ده نمکی از 22 بهمن در شــبکه ســه 
سیما آغاز شــده و ده نمکی در همین 
قســمت های ابتدایی نشان داده که باز 
هم مانند آثار قبلی خود به دغدغه های 
اجتماعی و سیاسی بی توجه نبوده و این 
موضوعات را دستمایه اثر جدید خود 

قرار داده است.
ســریال 1۵ قســمتی »دادستان« 
فضایی پلیســی معمایی دارد و با سایر 
آثــار ده نمکی تفاوت بســیاری دارد و 
کار جدیــدی در کارنامه این کارگردان 
محسوب می شود. به بهانه پخش سریال 
گفتگویی با  مسعود ده نمکی داشتیم که 

در ادامه می خوانید:
ده نمکی درباره ساخت »دادستان« 

گفت: سریال دادستان ادامه همان فاصله 
طبقاتی و دادســتان هایی است که قبال 
در مســتند »فقر و فحشا« و سریال »دارا 
و ندار« نشــان دادیــم و همینطور فیلم 
سینمایی »رســوایی« 1 و2 که به فساد 
اداری و ... می پــردازد. حــاال این بار با 
»دادســتان« در قالب یک مینی سریال 
مضمون مطالبه گری و عدالت خواهی 
به پدیده نفوذ با نگاه جدید در قالب یک 
کار پلیسی اکشن برای مخاطبان در نظر 
گرفتیم. وی با اشــاره به میزان استقبال 
مردم از »دادستان«، ادامه داد: الحمداهلل در 
آنچه که در جامعه می بینیم سریال مورد 
استقبال قرار گرفته و طبقات اجتماعی 
مختلف، ســریال را تماشــا می کنند و 
واکنش های متفاوتی در فضای مجازی 
و ... شاهد هستیم. ده نمکی در خصوص 
اینکه چقدر شرایط برای پرداختن به این 
موضوعات مهیا بود، توضیح داد: حرف 
زدن در زمان خودش مهم است، اینکه 

بعد از 10 ســال یک سری حرف ها را 
در حوزه عدالت خواهی می زنند نشان 
می دهد که آن ها حرف زمان خودشان 
را نمی زنــد و این به دســت باز بودن 
کارگردان بستگی ندارد بلکه به شناخت 
زمان برمی گردد. کارگردان اخراجی ها 
دربــاره ممیزی ها عنوان کرد: شــاید 
می توان گفت که ممیزی ها حداقل بود، 
البته بعضی اوقات فشار سیاسی مجازی 
را داشــتیم که با اعمال فشار رسانه ای، 
مدیــران تلویزیــون را مجبور کنند که 
ممیزی بیشــتری داشته باشد که تقریبًا 

این اتفاق رخ نداد.
وی افزود: برای همه سریال ها این 
اتفاق می افتاد و شاید پیش بینی می شد 
که برای این ســریال ممیزی ها بیشتر 
باشــد، اما طبق قراری که با مســئوالن 
ســیما فیلم و تلویزیون گذاشته بودیم 

که طبق متنی که دیده شــده بود و تایید 
کردنــد کار روی آنتن برود. اگر حرفی 
دارنــد در زمان نگارش فیلمنامه اعالم 
کنند چراکه ما به متــن وفادار بودیم و 
تلویزیون روی حرف خودش هم ماند 

و کمترین ممیزی را داشتیم. 
ده نمکــی درباره ادامه ســاخت 
»دادســتان« اظهــار کرد: طــرح اولیه 
»دادســتان« را برای سینما نوشته بودم 
که به جشــنواره امســال برسانم، اما به 
خاطر شــرایط کرونا قصه را تغییرات 
دادم و به یک مینی سریال تبدیل کردم. 
پدیده نفوذ همچنــان ادامه دارد و باید 
تا پایان ســریال را ببینیم که چه اتفاقی 
خواهد افتاد و بعد تصمیم بگیریم. وی 
افزود:ساختن کار های این چنینی با این 
ضرباهنگ بسیار سخت است، برخی 
از سریال ها در ابتدا با ضرباهنگ خیلی 

خوب شروع می شــود، اما دچار افت 
می شــود، اما در دادســتان شما شاهد 
هســتیم که هر قســمت ملتهب تر و 

جذاب تر است.
کارگردان »رســوایی« در پاسخ به 
انتقاد منتقدان که گفتند سریال شعاری 
اســت، عنوان کرد: برخی ها پشــت 
این حرف قایم شــده اند و نقد ها را به 
خودشان می گیرند. برخی از آدم هایی 
که این حرف را می زنند که خودشــان 
بخشــی از این قصه رانــت در جامعه 
هســتند و خود من آن ها را می شناسم. 
حتی به برخی از این افراد سفارش دادند 

تا به سریال ضربه بزنند و انتقاد کنند. 
وی ادامــه داد: زمانی که ما درباره 
عدالتخواهی و مطالبه گری ســریالی 
را می ســازیم دیالوگ هــا هــم به این 
ســمت می روند به نظر من این شعار 

زدگی نیســت. اینجا دعوای گفتمان ها 
بــا همدیگر اســت و آقای کاســبی 
نماینــده یک گفتمان و تفکر اســت، 
آن ها شعار هایی برای خودشان دارند. 
شخصیت ها بر اســاس گفتمان آن ها 
شکل گرفته اســت. کارگردان »دارا و 
ندار« درباره اینکه برخی منتقدان از خود 
کارگردان بیشتر انتقاد می کنند تا فیلم، 
بیان کرد: سریال معلول تفکر کارگردان 
اســت به هرحال پشت حمله و انتقاد 
به کارگردان می تواند پنهان شــود، اما 
مــن حرف حســابی بــه آن صورت 
ندیدم. بیشــتر درباره فــرم و دوربین 
روی دســت، رنگ صحبت میکنند که 
به نظرم ما به نوعی تابوشــکنی داشتیم 
و ما می خواهیم کــه ذائقه مخاطب را 
تغییر دهیم. ده نمکی درباره بازگشــت 
سحر قریشی بعد 11 سال به تلویزیون، 

گفت: مشــکل خانم قریشی حل شده 
بود که اجازه بازی در سریال »دادستان« 
داده شــد، در سریال های دیگر هم این 
اتفاق رخ می دهد که برخی از بازیگران 
بعد از محدودیتی که داشتن دوباره در 
ســریال کار کردند و ربطی به مسعود 
ده نمکی ندارد. وی افزود: در ســریال 
دادستان شــاهد حضور بازیگران طنز 
در نقش هــای جدی هســتیم و خیلی 
هــم خوب و قابل باور هســتند. آقای 
کاســبی در اینجا بســیار قــوی ظاهر 
شدند و بازی خوبی از او شاهد هستیم. 
کارگردان »اخراجی ها« درباره شــایعه 
باال بودن بودجه ســریال هایش نسبت 
به کار های دیگر تلویزیون، گفت: این 
سومین سریالی است که برای تلویزیون 
ساخته ام و شاید همیشه پایین ترین تراز 
را داشــتم. اینجا هم همین اســت البته 
برآورد به تهیه کننده ربط دارد و سازمان 
تصویب می کند و به نظرم کســانی که 

ایــن نظر ها را می دهند به نظرم اســناد 
را منتشــر کنند و با سریال های قبلی با 
سریال دادستان مقایسه داشته باشند. ده 
نمکی درباره اطالع رســانی و تبلیغات 
در صفحه شــخصی اش، گفت: من در 
زمان اخراجی ها هم با وبالگ اطالعات 
ســریال را گزارش نویســی میکردم و 
اطالع رســانی داشــتم. قبال در سینما 
بعد از پایان کار عکســی از آن منتشــر 
می شد، اما من برعکس این روال عمل 
کردم و اطالع رسانی داشتم. کارگردان 
»دادستان« درباره ســکانس بازسازی 
حمله داعش به مجلــس توضیح داد: 
برای آن کسانی که در آن روز از نزدیک 
حمله را دیدند، بســیار باور پذیر بود؛ 
حتی واقعی تر از آن زمان که در آن اتفاق 
حضور داشتند. در اتفاق واقعی بیش از 
چند هزار تیر شلیک شده بود اما در این 
ســریال با وجود کمترین تعداد شلیک 
هم، برای مخاطب بسیار قابل باور بود.

۶ فیلم که با مرگ قهرمانشان شوک سنگینی به تماشاگران وارد شد

فیلمساز  هرمزگانی:

در تالش برای شناساندن تاریخ گمشده هرمزگان هستم

توضیحات ده نمکی درباره بازگشت سحر قریشی به تلویزیون

معاون سیما در ادامه بازدید از واحد دوبالژ تاکید کرد: معاونت سیما خود را برای خلق لحظاتی نشاط 
آور در ایام نوروز آماده می کند؛ با برنامه ریزی های انجام شده برای نوروز، ان شاءاهلل در همه ژانرها و 
موضوعات برای بینندگان برنامه خواهیم داشت و سبد سیما برای نوروز پربار و متنوع خواهد بود.

معاون سیما خبر داد؛


