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گروه فرهنگ و هنر- ســاخت 
ســریالی که بیش از یــک فصل دارد 
و به اصطالح ســریال دنباله دار مدت 
هاســت که در شبکه های تلویزیونی 
دنیا انجام می شود و در سال های اخیر 
مورد توجه تلویزیون خودمان هم بوده 
و در این راستا چندین سریال  دنباله دار 

تولید شده است.
ادامه دادن یک ســریال می تواند 
علت های مختلفی داشــته باشــد؛ از 
استقبال مخاطبان گرفته تا بی سرانجام 
مانــدن موضوع در فصل اول و گاهی 
نیز تمایل شخصی ســازنده و شبکه 
تلویزیونی به ســاختن ادامه سریال، 
حتی چندین ســال پس از پایان فصل 

نخست آن.
با این همه برخی از ســریال ها با 
وجــود پرمخاطــب و موفق بودن در 
فصل نخست، در فصل های بعدی با 
آن استقبال اولیه مواجه نمی شوند و به 
نوعی شکست می خورند؛ به نوعی که 
سازندگان و بازیگران آرزو می کردند 
کــه ای کاش در همــان اوج با بیننده 
خداحافظی می کردند و کار به انتقادها 
کشیده نمی شــد. اما گاهی هم پیش 
آمده اســت که حتی فصل های دوم و 
حتی سوم یک سریال، از فصل نخست 
موفق تر بوده و به دلیل محبوبیت بیشتر 
شخصیت ها، جا افتادن داستان و تاکید 
بر اصل اســتمرار و تکــرار، بر میزان 
مخاطبان در فصل های بعدی سریال 

افزوده شده است.
در ادامه این گزارش چند سریال 
دنبالــه دار تلویزیونــی را با هم مرور 
می کنیم که در ســال هــای اخیر در 

صداوسیما به نمایش درآمدند:
»پایتخت«

شاید بتوان »پایتخت« را طوالنی 
ترین ســریال دنبالــه دار تلویزیونی 
دانست که در شش فصل تولید شده و 
خبر ساخت فصل هفتم آن نیز منتشر 

شد.
»پایتخت« به کارگردانی سیروس 
مقدم و تهیه کنندگــی الهام غفوری، 
نخستین بار ۱۰ ســال قبل و در سال 
۱۳۹۰ به روی آنتن شبکه یک رفت. این 
سریال با بازی محسن تنابنده، علیرضا 
خمسه، ریما رامین فر و احمد مهرانفر، 
در همان ســال هم مورد استقبال قرار 
گرفت اما ساخت فصل های بعدی آن 

بر محبوبیتش افزود.
خانواده نقــی معمولی به عنوان 
داســتان  اصلــی  شــخصیت های 
»پایتخت«،  در هــر فصل ماجراهای 
متفاوتی را پشت سر می گذاشتند و به 
اقتضای قصه بازیگران جدیدی نیز در 

هر فصل آن ها را همراهی می کردند.
البتــه »پایتخت« در برخی فصل 
ها آنطور که باید و شــاید نتوانســت 
مخاطبش را راضی نگــه دارد. مانند 
فصل پنجم که به واســطه همکاری با 
اوج، داستان، مسیر نامعمولی را پیش 
گرفت. این سرآغازی بود برای کاهش 
محبوبیت ســریالی که در چهار فصل 

مورد استقبال قرار گرفته بود.
در ادامــه »پایتخت ۶« نیز که در 
فضای کرونا ساخته شد و حاال خشایار 
الوند را هم از دســت رفته می دید، با 
مشــکالت و حاشیه هایی همراه شد. 
به نحوی که این فصل از سریال که در 
نوروز ۹۹ روی آنتن رفت، ناتمام ماند 
و دو قسمت  باقی مانده  هم در روزهای 
پایانی سال ۹۹ بنا بر وعده سازندگان 

تولید و پخش شد.
ایــن دو قســمت، پایانی بود بر 
مجموعــه های »پایتخــت« که هنوز 
که هنوز اســت به فصل هفتم نرسیده 
و حاشــیه هایی چون دستمزد برخی 
عوامل و ممنــوع التصویری عده ای 
دیگر، باعث شــد که سیروس مقدم 
سراغ ســاخت پروژه هایی در شبکه 
نمایش خانگی بــرود و تا امروز هم 
خبری از ســاخت آن بــرای نوروز 

۱۴۰۱ نباشد.
»بچه مهندس«

»بچه مهندس« سریالی است که 
تا کنون در چهار فصل تولید شــده و 
ســاخت  فصل پنجم آن نیز در حال 
بررسی اســت. فصل نخست سریال 
»بچــه مهندس« در ســال ۹۷ به روی 

آنتن شبکه دو رفت.
»بچه مهندس« روایتگر داســتان 
زندگی کودکی به نــام جواد جوادی 
اســت که در نوزادی توسط مادرش 
به پرورشگاه ســپرده می شود. فصل 
نخســت ســریال عموما در محیط 
پروشــگاه روایت شده اســت. یونا 
تدین در این فصل نقش کودکی جواد 
جوادی را بازی کرده اســت. در ادامه 
فصل دوم نیز کــه روایتگر نوجوانی 
جواد جوادی و عالقه اش به دختری به 
نام مژگان که از کودکی در پرورشگاه با 
او بزرگ شده است بود، به  فاصله چند 

ماه از فصل نخست پخش شد.
در فصل ســوم »بچه مهندس« 
که روایتگر دوران دانشــجویی جواد 
جوادی اســت، روزبــه حصاری در 
نقش جوادی ظاهر شده است. انتقادی 
که به این ســریال در فصل سوم وارد 
شد، تغییر ناگهانی مسیر قصه به سمت 
مســائل امنیتی و سیاسی و حتی تغییر 
شخصیت زن مقابل جواد جوادی بود. 
به طوری که جوادی با وجود عشــق 
چندین ســاله اش به مــژگان یا همان 
»مومو«، در دانشگاه به همکالسی اش 
ابراز عالقه کرده و مژگان خارج رفته را 
پس می زند! او همچنین به واسطه پدر 
نامزدش وارد مسائل سیاسی و امنیتی 

می شود.
در فصل چهارم به علت به توافق 
نرسیدن روزبه حصاری با سازندگان، 
محمدرضا رهبری جایگزین او برای 

ایفای نقش جواد جوادی شد.
فصل اول به قلم سجاد ابولحسنی 
و دیگر فصل ها به قلم حسن وارسته 
نوشــته شــده اند. همچنین سه فصل 
نخســت را علی غفاری کارگردانی 
کــرده و کارگردانــی فصل چهارم به 

احمد کاوری سپرده شد. سعید سعدی 
نیز تهیه کننده این سریال است.

فرهــاد قائمیان، ثریا قاســمی، 
برزوارجمنــد، مرحــوم پرویز پور 
حسینی، مرحوم کریم اکبری مبارکه، 
اندیشه فوالدوند، عباس جمشیدی فر، 
بهاره رهنما، نفیســه روشن و سوگل 
طهماسبی از بازیگران »بچه مهندس« 
هستند. اکنون طرح »بچه مهندس ۵« 
در صداوسیما، در دست بررسی قرار 

دارد.
»از سرنوشت«

»از سرنوشت« نیز محصول شبکه 
دو اســت که ســه فصل از آن به روی 
آنتن رفته و فصل چهارم نیز در دست 
تولید قرار دارد. محمدرضا خردمندان 

و علیرضــا بذرافشــان این مجموعه 
تلویزیونی را کارگردانی کرده و علی 

اکبر تحویلیان تهیه کننده آن است.
فصل نخســت »از سرنوشت« 
همچون »بچه مهندس« در پرورشگاه 
روایت شده و مسائل و زندگی کودکان 
پرورشگاهی را روایت می کند. سهراب 
شــخصیت اصلی داستان است که با 
هاشم دوستی نزدیکی دارد. در فصل 
نخست کودکی سهراب در پرورشگاه 

روایت می شــود. لیال بلوکات، مجید 
واشقانی، پوریا پور سرخ، فریبا نادری 
و مهدی صبایی از دیگر بازیگران این 
سریال هســتند. در فصل های دوم و 
سوم دارا حیایی و کیسان دیباج نقش 
نوجوانی و بزرگسالی سهراب و هاشم 
را ایفا کرده  و فاطیما بهارمست نیز در 
نقش همســر هاشم ایفای نقش کرده 

است.
هــم اکنــون فصل چهــارم »از 
سرنوســت« در حال ساخت است و 
عمده ترین مســأله ای که در این فصل 
از ســریال دنبال می شود، موانع تولید 

داخلی بر سر راه جوانان است.
»نون خ«

ســریال »نون خ« به کارگردانی 

ســعید آقاخانی، تهیه کنندگی مهدی 
فرجی و نویسندگی امیر وفایی، در سه 
فصل تولید و پخش شــده و ساخت 
فصل چهارمش نیز در دستور کار قرار 

دارد.
»نــون خ« را به لحاظ ژانر کمدی 
آن و نیــز بهره گیــری از فضا و لهجه 
یکی از قومیت های کشور، می توان با 
»پایتخت« که دقیقا چنین موقعیتی را 

ایجاد کرده مقایسه کرد.

همانطــور کــه »پایتخت« قصه 
خانواده ای شــمالی با لهجه ی محلی 
همان خطه را روایــت می کند، »نون 
خ« نیز به روایت زندگی مردی از دیار 
کرمانشــاه با لهجه کردی می پردازد. 
نخســتین فصل این سریال در نوروز 
۹۸ بــه روی آنتن رفــت و پس از آن 
تلویزیــون برای نوروزهای بعدی نیز 
آنتن خــود را در اختیار »نون خ« قرار 
داد. امــا به گفته برخی عوامل، »نون خ 
۴« به نوروز ۱۴۰۱ نمی رسد و احتماال 

برای نوروز ۱۴۰۲ تولید خواهد شد.
سعید آقاخانی نقش اول سریال 
ایفا می کند و هدیه بازوند، ســیروس 
میمنت، ندا قاســمی، نسیرین مرادی، 
علــی صالحی، کاظم نور بخش، علی 

صادقــی و شــقایق دهقــان از دیگر 
بازیگران سریال »نون خ« هستند.

»نــون خ« ســعی کــرده در هر 
فصل متناسب با موضوعات سیاسی 
و اجتماعی روز، انتقاداتی را در قالب 
شــوخی بیان کند، به عنــوان مثال در 
فصل ســوم سریال پرداختن به مسئله 
کرونا در دستور کار قرار گرفت با این 
همه برخی سانسورهایی که گریبانگیر 
این ســریال شد، عده ای را متعجب و 

گله مند کرد.
»روزگار جوانی«

سریال »روزگار جوانی« در سال 
۱۳۷۷ به کارگردانی اصغر توســلی و 
شاپور قریب به روی آنتن شبکه تهران 
رفت و با استقبال مخاطبان مواجه شد. 
امین حیایی، نصــراهلل رادش، کیهان 
ملکی و بهزاد خداویسی از بازیگران 
این ســریال بودند که بــا محوریت 
زندگی جوانان ســاخته شد. فیلم نامه 
فصل نخســت این ســریال را اصغر 

فرهادی نوشت.
دو فصل اول به فاصله یک سال 
به روی آنتن رفته اند اما فصل سوم این 
سریال چندین سال بعد، یعنی در سال 
جاری توسط اصغر توسلی ساخته شد. 

این فصل نیز با بازی بازیگرانی جوان 
و کمتر شناخته شده، به زندگی جوانان 
و دانشــجویان پرداخت اما نتوانست 
همچــون دو دهه قبل توجه مخاطبان 
را به خــود جلب کند. بیوک میرزایی 
بازیگری است که از فصل های گذشته 
به فصل ســوم هم آمد و در آن ایفای 

نقش داشت.
»دردسرهای عظیم«

سریال »دردسرهای عظیم« در دو 

فصل در ســال های ۹۳ و ۹۴ از شبکه 
ســه سیما پخش شــد. جواد عزتی و 
الناز حبیبی بازیگران اصلی این سریال 
بودند. لطیف با بازی جواد عزتی پسر 
جوان ســربه راهی است که ناخواسته 
درگیر ماجراهایی عجیب می شود. او 
قرار اســت به طور ســاختگی با بهار 
با بازی الناز حبیبــی نامزد کند اما در 
نهایــت آن ها به هم عالقه مند شــده 
و در این مســیر درگیر مشکالتی نیز 

می شوند.
مریم ســعادت، مهدی هاشمی، 
مرحوم حســین محب اهری، فریده 
سپاه منصور، مهلقا باقری، سولماز غنی 
و امیرحسین صدیق از دیگر بازیگران 

این سریال هستند.
»ستایش«

سریال »ســتایش« به کارگردانی 
ســعید ســلطانی و با بازی داریوش 
ارجمند، نرگس محمــدی و مهدی 
سلوکی در سه فصل ساخته شده است. 
مهــدی پاکدل نیز در فصل اول ایفای 
نقش کرده اســت. آرمان زرین کوب 
تهیه کننده و سعید مطلبی نویسنده این 

سریال هستند.
فصل اول سریال داستان زندگی 
دختری از طبقه متوسط به نام ستایش 
»نرگس محمدی« و پسری ثروتمند به 
نام طاهر »مهدی پاکدل« را روایت می 
کند. فصل دوم و سوم چندین سال بعد 
و دوران میانسالی ستایش و درگیری 

او با پدر شوهرش را روایت می کند.
حدیث میرامینــی در فصل دوم 
این سریال نقش نازگل، دختر ستایش 
را ایفا کرد اما در فصل سوم الله مرزبان 

جایگزین او شد.
گریم صورت شخصیت ستایش 
با بازی نرگس محمــدی تا مدت ها 
ســوژه منتقدان، رســانه ها و کاربران 
فضای مجازی بود. و این دقیقا همان 
انتقــادی بود که به ســریال »کیمیا« با 
بازی مهراه شــریفی نیا هم وارد شد. 
اضافه کردن تنها یک عینک به صورت 
بازیگران زن جوان برای نمایش آن ها 
در میانسالی، ســبب شد تا گریم این 
دو بازیگــر تا مدت ها مورد انتقاد قرار 

بگیرد.
»زیر آسمان شهر«

سریال »زیر آسمان شهر« یکی از 
سریال های خاطره انگیز تلویزیون در 
اوایل دهه هشتاد است. مهران غفوریان 
کارگردان و تهیه کننده این سریال بود و 
رضا عطاران نویسندگی آن را بر عهده 

داشته است.
مهــران غفوریان، حمید لوالیی، 
کیومــرث ملک مطیعی، کامران ملک 
مطیعی و ملکه رنجبر از بازیگران این 

سریال هستند.
یوســف تیموری در این سریال 
نقش فوالد، پسر حمید لوالیی را ایفا 
می کرد امــا در ادامه به دالیلی مجید 
صالحی جایگزین او شد و در داستان، 
عمل جراحی فــوالد علت این تغییر 

عنوان شد.

در فصــل دوم برزو ارجمند هم 
به بازیگران اضافه شــده و فصل سوم 
»زیر آسمان شــهر« در سال ۱۳۸۱ با 
بازیگران جدیدی به روی آنتن رفت. 
اکبر عبدی، رضا ژیان و رامین پرچمی 
از بازیگران این فصل از سریال هستند.
ملکه رنجبــر و کیومرث ملک 
مطیعی در قالب یک زوج مســن، از 
بازیگران ثابت »زیر آســمان شــهر« 

بودند که اکنون هر دو از دنیا رفته اند.
مهران مهام ســال گذشــته در 
گفت وگویــی اینگونه عنوان کرد که 
قرار بود ســریال »زیر آسمان شهر ۴« 
را با کمک رضا عطاران در مقام مشاور 
کارگردان بســازیم و مهران غفوریان 
آن را کارگردانی کند، حتی در جلســه 
هایــی که داشــتیم چهارچوب کلی 
قصه، شخصیت ها،  آدم های آپارتمان 
را طراحی کرده بودیم، اما عمال ساخت 

این سریال منتفی شد.
»گاندو«

»گاندو« عنــوان یک مجموعه 
تلویزیونــی محصول گــروه فیلم و 
ســریال شــبکه سه ســیما در سبک 
اجتماعی، اکشــن و امنیتی است که 
نخســتین قســمت آن در ۱۵ خرداد 
۱۳۹۸ بــا کارگردانی جواد افشــار و 
نویسندگی آرش قادری پخش شد و 

در ۱۵ تیر ۹۸ به پایان رسید.
ایــن مجموعــه  فصــل دوم 
تلویزیونی بــا نام »گانــدو ۲« از ۳۰ 
اســفند ۱۳۹۹ در ۱۳ قسمت از شبکه 
سه پخش شــد و به دلیل موضوعات 
مطرح شده در آن با انتقادهایی از سوی 
نمایندگانی از دولت دوازدهم همراه 
بود و در پایان ناگهانی ۱۳ قسمت فصل 
دوم، وعده داده شــد که سریال پس از 
انتخابات ادامه خواهد یافت. شبکه سه 
در تیرمــاه ۱۴۰۰ بار دیگر »گاندو« را 
بدون اعالم قبلی و از قسمت اول روی 
آنتن فرســتاد و پخش تا شهریور ماه 

ادامه یافت.
»مسافر زمان«

»مســافر زمان« بــه کارگردانی 
مسعود نوابی و تهیه کنندگی ذبیح اهلل 
اجاقلو، نخســتین بار  در سال ۱۳۸۲  
به روی آنتن شــبکه دو رفت و فصل 
دومش به فاصله چند سال بعد در سال 

۱۳۸۸ پخش شد.
این سریال فضایی تخیلی دارد و 
سفر انسان به گذشته را روایت می کند. 
در هر فصل به طریقی شخصیت های 

سریال درگیر سفر در زمان می شوند.
در فصل نخست »مسافر زمان«، 
صبا کمالــی، برزو ارجمنــد، زهره 
حمیــدی، بهزاد فراهانــی و علیرضا 
خمسه ایفای نقش کرده اند. در فصل 
دوم نیز زیبا بروفــه، نیما فالح، علی 
دهکردی، جعفر دهقان و اســماعیل 
محرابی بازی داشته اند. مسعود نوابی 
»مســافر زمان ۲« را ســریالی دارای 
قصه ای تاریخی در بستری طنز دانسته  
اســت که مخاطبان را با وقایع دوران 

ساسانیان آشنا می کند.

گروه فرهنــگ و هنر- اصغر 
فرهادی در گفتگــو با گاردین درباره 
حواشــی اخیر ایجاد شده برای او در 
ایران، نقش رســانه و فیلم جدیدش 

صحبت کرده است.
فرهادی در این گفتگوی مجازی 
که از پاریس با »اســتیو ُرز« خبرنگار 
گاردیــن انجــام داده در مورد برخی 
حواشی ایجاد شــده برایش در ایران 

صحبت هایی کرده است.
به نوشــته گاردین، او که پس از 
انتشار بیانیه ای خطاب به »رسانه های 
افراطی« که قصد تخریب او را دارند، 
ســکوت پیشه کرده بود در واکنش به 
این اتفافات ترجیح داد وارد جزئیات 
نشــود و عنوان کرد: »این یک مورد 
بسیار پیچیده بوده و مطمئن نیستم که 
کدام ترجمه را خوانده اید، برای افرادی 
که با کشور من آشنایی ندارند، ممکن 
است باعث سوء تفاهم شود، اما مردم 
ایران به وضوح آن را درک کردند. این 

فقط برای مقاصد داخلی بود.«
او همچنین می گوید که شناخته 
شدن در عرصه بین المللی "شمشیری 
دو لبــه" اســت که به نوعی از شــما 
محافظت می کند، اما ]مســئوالن[ را 

حساس تر می کند. هر چه می گویید و 
هر کاری که انجام می دهید، بیشتر در 

کانون توجه قرار می گیرد. 
بــه شــکل کنایه آمیــزی فیلم 
»قهرمان« ســاخته جدید فرهادی به 
نقش رســانه در ساختن و نابود کردن 
قهرمانان پرداخته است. موضوع فیلم 
درباره شــخصیتی به نام رحیم است، 
پدری مطلقه با چهره ای خندان. رحیم 
و نامــزدش طــی دو روز مرخصی از 
زندان، کیف دستی حاوی سکه های 
طال را پیدا می کنند. ابتدا سعی می کنند 
آن ها را بفروشند، اما بعد رحیم با بازی 
امیر جدیدی تصمیم می گیرد صاحب 
کیــف را پیدا کنــد و آن را برگرداند. 
داستان از اینجا آغاز می شود و رحیم به 
عنوان یک قهرمان مورد ستایش قرار 
می گیرد. یک گروه تلویزیونی می آیند 
تا در زندان درباره او داســتان بسازند 
و یک موسســه خیریــه محلی برای 
کمک به پرداخت بدهی او، مراســم 
جمع آوری کمک مالی برگزار می کند 
و پس از آن یک ســری از حقایق نیمه 
واقعی در مورد ایــن حادثه تبدیل به 
شبکه درهم تنیده ای از فریب می شود 
که هر کسی که در آن دخیل است، خود 

را گرفتار می یابد.
»قهرمان«  فرهــادی دربــاره 
می گوید: آنچه در مرکز فیلم قرار دارد 
در واقع صعود و سقوط ناگهانی یک 
فرد است و این چیزی است که ما این 
روزها اغلب در جامعه خود مشاهده 
می کنیم؛ افرادی که خیلی ســریع در 
کانون توجه قرار می گیرند و به همان 

سرعت از آن خارج می شوند.
فیلم هــای فرهــادی قابلیــت 
تبدیل زندگــی معمولی  به یک فیلم 
هیجان انگیــز را دارنــد، آن ها آنقدر 
واقع گرا هســتند کــه می توانند درام 
مستند باشند، اما پر از تنش، شگفتی و 
رمز و راز هستند. »درباره الی« درباره 
ناپدید شدن غیرقابل توضیح یک زن از 
تعطیالت گروهی است. »فروشنده« 
به تجاوز به یک زن توسط یک مجرم 
ناشناس پرداخته و در فیلم »قهرمان« 
هم رحیم باید به دنبال زن اسرارآمیزی 
باشــد که کیف دستی گم شده را به او 
پس داده تا داستان خود را تأیید کند )او 

راه حلی پیدا می کند که او را در دردسر 
بیشتری قرار می دهد(.

فرهادی توضیح می دهد: »آنچه 
واقعــاً به آن عالقه دارم و می خواهم با 
آن سر و کار داشته باشم، زندگی عادی 
و روزمره است. این برای من ارزشمند 
است. اما از خطر خسته کننده و تکراری 
بودن جزئیات نیز آگاهم که هیچ کس 
به آن عالقــه ندارد، بنابراین فیلم باید  
واقعی باشد، اما با عنصری از تعلیق که 

مخاطب را مجذوب خود می کند«.
طبق معمول در فیلم های فرهادی 
هیچ چیز اساســا سیاه و سفید نیست 
و با شــخصیت های صراحتا خوب و 
بد ســر و کار نداریم. فرهادی در این 
باره می گوید: به عنوان یک فیلمســاز 
شــخصیت ها را قضاوت نمی کنم. 
اینطور نیست که فکر می کنم نباید آنها 
را قضاوت کرد، کامال برعکس - این 
دعوتی اســت برای قضــاوت. اما آن 
را برای مخاطب بــاز می گذارم. من 
نمی خواهم دیدگاهم را تحمیل کنم«. 

فرهادی همچنین اذعان می کند 
که فیلم هایش نســبت به برخی دیگر 
از فیلمسازان کمتر به صورت صریح 
به مسائل سیاسی می پردازند و اظهار 
می کند: »در ایران بســتگی دارد چه 
فیلمی بســازید. اگر موضوع شما یا 
شیوه داستان گویی شما به طور مستقیم 
کمتر اجتماعی یا سیاسی باشد، مشکل 
کمتری می تواند باشــد و تا جایی که 
می توانید با محدودیت ها کار می کنید. 
اما به این هم بستگی دارد که بخواهید 
فیلم هایتان در ایران اکران شود یا خیر. 
این همیشه اولویت من بوده است«. 

کارگــردان »جدایــی نــادر از 
سیمین« درباره این موضوع که از سوی 
برخی طرفدار و از سوی عده ای دیگر 
اپوزوسیون محسوب می شود نیز می 
گوید: این ها همیشه از طرف تندروها 
و رسانه های آنها است. به خاطر ارائه 
"تصویر غیر واقعی" از کشــور مورد 
انتقــاد قرار گرفته ام و من واقعا موافق 
این نیســتم، علیرغــم موقعیت های 

پیچیده ای کــه در فیلم هایم توصیف 
می کنم، همیشه تصویر بسیار نجیبی 
از مــردم، شــخصیت ها، از روابــط 
وجود دارد. مــن نمی دانم آنها درباره 
چه »تصویر غیــر واقعی« صحبت 

می کنند«. 
این کارگردان برگزیده اســکار 
پیش از این و بر همین اساس در برابر 
افــراط گرایی غربی نیز موضع گرفته 
است و در اعتراض به ممنوعیت سفر 
جنجالــی دولت ترامــپ علیه هفت 
کشور مسلمان از جمله ایران از شرکت 
در مراسم اسکار ۲۰۱۷ خودداری کرد 
و سخنرانی دریافت جایزه اسکار فیلم 
»فروشنده« توســط انوشه انصاری 
مهندس ایرانی و آمریکایی قرائت شد 
که در آن آمده بود: »تقســیم جهان به 
دو دسته »ما« و »دشمنان ما« ترس 

ایجاد می کند، توجیهی فریبکارانه 
برای تجاوز و جنگ.«

اوهمچنین معتقد اســت 
شــباهت های زیادی میان انواع 

مختلف افــراط گرایی وجود دارد که 
فرهنگ می تواند اســلحه ای در برابر 

آن باشد.
صرف نظــر از اینکه فیلم های 
فرهــادی در کجا ســاخته شــده، به 
ویژگی ها و ضعف های جهانی انسانی 
می پردازند به گفته خودش بین »ما« و 
»آنها« همدلی ایجاد می کنند. فرهادی 
در پاسخ به این پرسش که آیا احساس 

می کند که فرهنگ در نبرد 
با افراط گردی پیروز 

شده اســت، نیز 
من  می گویــد: 
اما  دانــم،  نمی 
فکــر مــی کنم 
یک عنصر زمان 
وجود دارد. فکر 

می کنم تأثیر هنر و 
ادبیات و سینما 

تاثیری بلندمدت است. 
به نظر می رســد فرهادی در این 
نبــرد پیروز شــده و فیلم »قهرمان« 
همچنان نماینده ســینمای ایران در 
اســکار ۲۰۲۲ است. بر خالف رحیم 
شــخصیت اصلی فیلم  »قهرمان«، 
داســتاِن فرهادی نه از لحاظ اخالقی 
پیچیده اســت و نــه داری صعود و 

سقوط ناگهانی است. 
همچنین خبرنگار گاردین 
در این مصاحبه پرســیده 
است که "آیا خودتان را 
یک قهرمان می دانید؟ 
که فرهادی پاســخ داده 
است:" به هیچ عنوان، 
همیشه گفته ام چیزی 
جز یک فیلمساز نیستم 
و نمی خواهــم چیز 

دیگری باشم."

گروه فرهنگ و هنر-ســریال 
تلویزیونی »دردســرهای شــیرین«، 
محصول گروه فیلم و ســریال شبکه 
پنج ســیما است که قرار است نوروز 

۱۴۰۱ روی آنتن این شبکه برود. 
دردسرهای شیرین با هنرنمایی 
پوریا پورسرخ و مریم مومن روایتگر 
قصه زوج جوانی است که در زندگی 
با چالــش هایی جــدی روبرو می 

شــوند. در کشــاکش این چالش ها 
حوادث و اتفاقاتــی دیگر برای آنان 
رخ مــی دهد که گاه زمین می خورند 
و گاه بر می خیزند اما کسی نمی داند 

سرنوشت برای آنان چه رقم زده...
سریال دردســرهای شیرین به 
تهیه کنندگی سید علی اکبر محمودی 
مهریزی و کارگردانی ســهیل موفق 
برای پخش در نوروز ۱۴۰۱ از شبکه 

پنج سیما در حال تولید است.
پیش از این مجموعه تلویزیونی 
خداداد بــه کارگردانی علی غفاری 
و تهیه کنندگی ســعید سعدی نیز به 
عنوان سریال نوروزی شبکه دو اعالم 

شد. 
ســهیل موفق کارگــردان فیلم 
ســینمایی شــکالتی کار حرفه ای 
خــود را از ســال ۱۳۷۲ با بازیگری 

در ســریال های تلویزیونی آغاز و از 
اوایل دهه ۱۳۸۰ به عنوان تهیه کننده، 
کارگــردان و بازیگر ســریال هایی 
همچــون شــهرک ترافیــک، محله 
تهرونیا و… بــا تلویزیون همکاری 

کرد. 
آخرین اثر او در تلویزیون فیلم 
تلویزیونی مســابقه ازدواج در مقام 

کارگردان بود.

سریال های دنباله دار تلویزیون 
در یک گزارش

در مقاطع خاصی از سال منتظر پخش سریال هایی هستیم که هم خط اصلی داستان را می دانیم  و هم به خوبی با شخصیت هایشان آشناییم؛
 گویی این شخصیت ها عضوی از فامیل و خانواده ما باشند و منتظریم ببینیم در فصل جدید نویسنده چه خوابی برایشان دیده است!

اصغر فرهادی: 

چیزی جز یک فیلمساز نیستم

»دردسرهای شیرین« سریال نوروزی شبکه پنج سیما شد 
گروه فرهنگ و هنر- محمد علیزاده خواننده موسیقی پاپ پس از نزدیک به 
دو سال دوری از فعالیت های اجرایی حوزه موسیقی قطعه جدیدی را منتشر کرد.

محمد علیزاده خواننده شناخته شده موسیقی پاپ پس از دو سال توقف در 
فعالیت های اجرایی اش همزمان با روز تولد خود، موزیک جدیدی را رونمایی 
کرد. این قطعه موسیقی به تهیه کنندگی مجتبی امینی در حال و هوای عاشقانه تولید 
شده است. ملودی و ترانه این اثر از هادی زینتی، تنظیم قطعه بر عهده آرین بهاری 
و مدیریت هنری کار هم با حامد کولیوند است. این قطعه ساعت ۱۹ روز ۲۱ دی 
ماه در تمامی سایت های معتبر و مجاز موسیقی کشور منتشر شد. مجتبی امینی 
تهیه کننده سینما و تلویزیون قرار است از این پس تهیه کنندگی آثار این خواننده 

مطرح کشور را بر عهده بگیرد. 

محمد علیزاده یک عاشقانه جدید منتشر کرد

گریم صورت شــخصیت ســتایش با بازی نرگس محمدی تا مدت ها سوژه منتقدان، رســانه ها و کاربران فضای مجازی بود. 
و این دقیقا همان انتقادی بود که به ســریال »کیمیا« با بازی مهراه شــریفی نیا هم وارد شــد. اضافه کردن تنها یک عینک به 
صورت بازیگران زن جوان برای نمایش آن ها در میانسالی، سبب شد تا گریم این دو بازیگر تا مدت ها مورد انتقاد قرار بگیرد.
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