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گــروه فرهنگ و هنــر- پیمان 
جبلی رئیس ســازمان صدا و سیما در 
آخرین گفت وگویش گفت: ۲۳ سریال 
در مراحل نگارش فیلمنامه و اجراست 
و برخــی مجموعه های تلویزیونی هم 
آماده پخش هســتند. همچنین محسن 
برمهانی معاون سیما در بازدید از پشت 
صحنه ســریال »محرمانه« اعالم کرد: 
سریال سازی یک فرآیند طوالنی است 
و بازه زمانــی خاص خود را می طلبد. 
تولید برخی از این سریال ها، از گذشته 
شــروع شــده که هم اکنون در مراحل 
پایانی است و به زودی به آنتن خواهد 
رسید. هم اکنون ١٥ سریال آماده پخش 
داریم که به تدریج روی آنتن شبکه های 
تلویزیون خواهند رفت. گزارشــی از 
مراحل نگارش، پیش تولید و ســاخت 
برخی سریال های جدید آماده کرده ایم 

که می خوانید:
»جشن سربرون«

سریال »جشــن سربرون« جزو 
کار های فاخر تلویزیون به شمار می رود 
که با اعالمِ حســن نجاریان تهیه کننده 
ســریال قرار اســت بعد از پایان جام 
جهانــی روی آنتن بــرود. در خالصه 
داستان »جشن سربرون« آمده است: 
»بهــادر«، کدخــدای ایل پوســان با 
کدخدای طایفه همســایه »سرخو«، 
رقابت و مخالفتــی دیرینه دارد. مدتی 
است آتش کینه ها خاموش شده است 
تا اینکه ســرخو با اعتمــاد به نفس به 
خواســتگاری دختری زیبا و کم سن و 
سال بهادر جهان پسند می آید. غافل از 
اینکه قرار است مدتی بعد جهان پسند به 
عقد پسرعموش درآید. بهادر قاطعانه با 
این وصلت مخالفت می کند. زخم های 
کهنه ســر باز می کنند. هــر دو طایفه 
از کدخــدای خــود حمایت می کنند. 
درگیری ابعاد بزرگتری می یابد و بهادر 

تالش بزرگی را آغاز می کند.
»ترور«

کارگــردان  مقــدم  ســیروس 
مینی سریال »ترور« است. مینی سریال 
»ترور« بــا موضوع تــرور نافرجام 
»شــهید حاج قاســم ســلیمانی« به 
تهیه کنندگی حامد عنقا درصدد است 
تا بخشــی از جایگاه رفیع و حســاس 
این ســرباز گرانقدر اسالم را به تصویر 

درآورد.
»گاندو ۳«

مهدی نقویان مدیرعامل مؤسسه 
اندیشه شهید آوینی خرداد ماه در نشست 
خبری با حضور اهالی رســانه درباره 
جدیدتریــن تولیدات این مجموعه در 
حوزه های مختلف از تولید ۸ ســریال 
جدید خبر داد که یکی از این سریال ها 

گاندو ۳ اســت. مدیرعامل مؤسســه 
اندیشه شهید آوینی درباره ساخت فصل 
ســوم گاندو گفت: با توجه به استقبال 
خوب مخاطبان از این ســریال، فصل 
سوم آن نیز ساخته می شود. سال گذشته 
به دلیل کرونا تولیدات کمی داشتیم، اما 
امسال دو فیلم سینمایی با همکاری بنیاد 
فارابی و ۸ سریال در حال تولید داریم. 
وی درباره جزئیات ساخت فصل سوم 
گاندو گفت: اکنون فیلمنامه این سریال 
در حال نگارش است و تولید آن حتمًا 
امســال کلید خواهد خورد. به خالف 
ادعایــی که در دولت قبل می شــد که 
می گفتند "این ســریال جناحی است. 
"، در دولت جدید هم آن را می سازیم.

» شهباز«
تصویربرداری سریال تلویزیونی 
"شهباز" به کارگردانی حمیدرضا لوافی 
و تهیه کنندگی امیر حسین آشتیانی پور 
و مهدی علینقی پور به پایان رسید. این 
ســریال به نویسندگی مینا خدیوی در 
ژانر پلیســی معمایی با موضوع فضای 
مجازی و پلیس سایبری در ۳۰ قسمت 
۴۲ دقیقه ای تهیه و تولید شده است. این 
مجموعــه تلویزیونی درباره یک گروه 
سایبری اســت که به دنبال هکری بین 
المللی هستند. پلیس سایبری با اشراف 
به این فضا با مجرمین برخورد می کند 
و بــه داســتان مردمی هم کــه از آن ها 
سوء استفاده شــده و مورد طمعه افراد 

خالفکار قرار گرفته اند، می پردازد.
»ضد«

ســریال امنیتی »ضــد« که با نام 
»دیگران« هم شــناخته می شود این 
ایام، آخرین روز هــای تصویربرداری 
را به کارگردانی ابراهیم شــیبانی و تهیه 
کنندگی علیرضا جاللی سپری می کند. 
این ســریال قرار است در ۳۰ قسمت 
به تولید و تدوین برســد و ســیمافیلم 
بــا آماده شــدن آن را بــرای پخش از 
یکی از شــبکه های سیما در کنداکتور 
قــرار خواهد داد. این ســریال فضایی 
جاسوســی دارد در بستر قصه خود به 

جریان نفوذ نیز می پردازد.
»طالق«

ابوالقاســم طالبی پس از ساخت 
دو مجموعه »بازگشــت پرســتوها« 
و »به کجا چنین شــتابان«، ســاخت 
مجموعــه ای را عهده دار اســت که به 
مسائل روز جامعه توجه دارد. »طالق« 
جزو آثار الف فاخر تلویزیون است که 
در مرکز ســیمافیلم تهیه می شود و به 
زودی پخش خواهد شد.او قصه ای در 
هم تنیده شده را طراحی و به نگارش در 
آورده که به مسائل اجتماعی می پردازد و 
در دل قصه ها نگاهی به مفاسد اقتصادی 

نیز شده است.
»نون خ ۴«

تصویربرداری فصل چهارم »نون 
خ« به کارگردانی سعید آقاخانی، آغاز 
شــده و سازندگان آن در تالش هستند 
این ســریال را برای پخش در نوروز و 

رمضان ١۴۰۲، آماده کنند.
فصــل اول این مجموعه، یکم تا 
پانزدهم فروردین ١۳۹۸ در ١٥ قسمت 
از شبکه یک سیما پخش شد. فصل دوم 
»نون خ« در ١۷ قسمت از ۲۲ فروردین 
تا ۶ اردیبهشــت ١۳۹۹ و سومین فصل 

آن هم نوروز ١۴۰۰ روی آنتن رفت.
»مستوران ۲«

فصل دوم ســریال »مستوران« 

بــه کارگردانی ســیدعلی هاشــمی 
در حــال تصویربرداری اســت، این 
سریال عاشــقانه ای برگرفته از قصه ها 
و افســانه های کهن ایرانی اســت، به 
قلم محمد حنیف بــه نگارش درآمده 
است.فصل اول ســریال »مستوران« 
بــه کارگردانــی مســعود آب پرور و 
سیدجمال سیدحاتمی تابستان امسال از 

شبکه یک سیما روی آنتن رفت.
»محرمانه«

سریال »محرمانه« به کارگردانی 
محمود معظمی، نویســندگی مهدی 
حمــزه و تهیه کنندگــی ســید رامین 
موسوی، روایتی است از پیشرفت های 
علمی دانشــمندان کشورمان در حوزه 

پزشــکی و ساخت واکســن کرونا که 
واکنش مغرضانه دشمن را در بردارد تا 
با ایجاد اختالل، مانع از دست یابی ایران 
به این موفقیت بزرگ شــوند. فاطمه 
گــودرزی، زهیر یــاری، بهناز نادری، 
آرش آصفی، علیرام نورایی، امیرمحمد 
زند، ایرج نوذری، علیرضا جاللی تبار، 
علی جاللی از جمله بازیگرانی بودند که 
در بازدید معاون سیما حضور داشتند و 
به بیان دیدگاه ها و تجربه همکاری شأن 

با این اثر پرداختند.
»نیکان«

ســریال »نیکان« با بازی پژمان 
بازغی و ســیما تیرانداز به کارگردانی 
علی ســرآهنگ برای شبکه پنج سیما 

ساخته می شود و هنوز زمان پخش آن 
مشخص نیست.

»همه گیری«
تصویربرداری سریال تلویزیونی 
»همــه گیــری« بــه کارگردانــی 
محمدصادق بکتاشیان در کاشان به پایان 
رســید و این روز ها در مرحله تدوین 
است.عوامل سریال تلویزیونی »همه 
گیری« به کارگردانــی محمدصادق 
بکتاشیان و تهیه کنندگی سعید کمانی 
چند ماهی در لوکیشن های مختلف در 
حال تصویربرداری بودند. این فصل از 
سریال روایتگر موج پنجم همه گیری 
کرونا در کشــور است. این سریال سه 
فصلی که فصل اول آن پاییز امســال از 
شبکه سه سیما پخش شــد، روایتگر 
دالوری هــا و فداکاری هــای مدافعان 
سالمت و کادردرمان در ایام کروناست.

»تب سالی«
سریال »تب سالی« به کارگردانی 
مرجان اشرفی زاده و تهیه کنندگی سید 
امیر پروین حســینی در گــروه فیلم و 
سریال شبکه پنج سیما ساخته می شود.

این ســریال در ۲۶ قســمت به 
نویسندگی مرجان اشرفی زاده، سمانه 
نامدار و تهمینه بهرام درباره زیســت 
دوران کرونــا با تمرکز بر پزشــکان و 
پرســتاران و با محوریت ابعاد مختلف 
کرونا در یک بیمارســتان تولید و در آن 
به شهدای سالمت )اولین پرستار شهید 

و...( اشاره خواهد شد.
»آقای قاضی«

»آقــای  نمایشــی  مجموعــه 
قاضی« به تهیه کنندگی احمد شفیعی 
و کارگردانی سجاد مهرگان روی آنتن 
شــبکه رفت و بهزاد خلج نقش قاضی 
ایــن مجموعه را ایفا کرد. بهرنگ ملک 
محمــدی مدیر گروه فیلم و ســریال 
شبکه دو سیما در خبری از جدی شدن 
ساخت فصل دوم این سریال خبر داد. 
ملــک محمدی همچنین به ســاخت 
فصل جدید یک ســریال دیگر اشاره و 
بیان کرد: فصل سوم سریال »وضعیت 
زرد« به کارگردانی مجید رستگار نیز از 
دیگر آثاری است که در دستور کار برای 

تولید قرار دارد. 
»حکایت های کمال«

قدرت اهلل صلح میرزایی کارگردان 
فصل اول سریال »حکایت های کمال« 
که ساخت فصل دوم این سریال را هم بر 
عهده دارد اعالم کرد: متن فصل دوم این 
سریال در حال نگارش است و احتماالً 
تــا ۲ ماه دیگر پیش تولید این مجموعه 
را هم شروع کنیم. تهیه کننده این سریال 
تغییر کرده اســت و اکنون امیر طالبی 
کاشــانی تهیه کنندگی این مجموعه را 

بر عهده دارد.
»حبیب«

سریال »حبیب« عنوان مجموعه 
جدیدی است که چندی پیش در سوریه 
فیلمبرداری شد. کار جدیدی که بسیج 
صدا و ســیما به عنوان اولین ســریال 
تلویزیونی ایران در ســوریه ســاخته، 
احتماال ایام سالگرد شهادت حاج قاسم 
سلیمانی برســد. مجموعه ای که هنوز 
شبکه پخش کننده آن مشخص نشده، 
اما در ۲۹ قســمت ماجرای مستشاران 
در سوریه و داستاِن محورت مقاومت، 
حزب اهلل و فرماندهان ایرانی را روایت 
می کند. اتفاقاتی که شاید تاکنون کمتر 
درباره آن فیلم و ســریال ساخته شده 
و ســریال »حبیب« قرار اســت آن ها 
را بــه نمایش بگذارد. در این مجموعه 
تلویزیونی امیــن زندگانی نقش یک 
نیروی امنیتی ما که به عنوان مستشار در 
سوریه فعالیت می کند را مقابِل دوربین 
ایفا کرده اســت. ســوگل طهماسبی 
نقش همســرِ او و بقیه بازیگران عمدتًا 

سوری اند. 
»روزی روزگاری جنوب«

روزگاری  »روزی  ســریال 
جنوب« به کارگردانی مشــترک منیر 
قیدی و محمد حمزه ای و تهیه کنندگی 
محمدرضا منصوری از تولیدات شبکه 
پنج سیما به شمار می آید که در مراحل 
پایانی نــگارش فیلمنامه قرار دارد و با 
موضوع دفاع مقــدس جلوی دوربین 

خواهد رفت.
بخشــی از ســریال های در 
دست تولید در مراکز استانی به 

شرح ذیل است:
»ابر می بارد« مجموعه تلویزیونی 
با موضــوع زحمــات کادر درمان به 
کارگردانی رضا معینی در صداوسیمای 
مرکز گیالن ســاخته شــده است. این 
مجموعه زندگی و ایثارگری پرستاران 
یکی از بیمارستان های رشت و تالش 
نهاد های درگیــر در مهار بحران کرونا 
به ویژه شــهدای سالمت و گروه های 
جهادی را در ١۸ قســمت ۴٥ دقیقه ای 
روایت می کند که از شــبکه اول سیما 
روی آنتن خواهد رفت. »نقش خاک« 
در ۲۰ قسمت ۴۰ دقیقه ای به کارگردانی 
آرش معیریــان داســتان دو خانواده را 
روایت می کند که در کار سفالگری در 
الله جین از توابع استان همدان هستند، 
همچنین درامی عاشــقانه و اجتماعی 
دارد که با بهره گیــری از ظرفیت های 
هنری اســتان همدان تولید شده است. 
سریال »ســنجرخان« به کارگردانی 
محمدحسین لطیفی قصه مردی است 
که به شــهادِت تاریخ، در برابر استبداد 

و اســتعمار قد علم کرد؛ مســتقاًل در 
مقابل تجــاوز در مناطق مختلف ایران 
از جبهه کردســتان وارد عمل شــد تا 
جلوِی رفتار های تجاوزگرانه شــان را 
بگیرد. محمود پاک نیت به عنوان حاکم 
ســنندج حضور دارد و نام کاراکترش 
»شــریف الدوله« است. احمد نجفی 
به عنوان فرمانــده قوای روس، جلیل 
فرجــاد در نقِش آیت اهلل شــریعتمدار 
)یکی از روحانیون ســنی منطقه(، پیام 
دهکردی خلیل خان برادر سنجرخان، 
علی اوسیوند پیشــکارِ حاکم سنندج 
)آصف دیوان(، فاطمه شکری )ندیمه 
زِن سنجرخان(، حمیدرضا نعیمی )رضا 
خان(، قطب الدین صادقی سردار رشید 
و ناظر کیفی پروژه و همچنین حســن 
تّرقــی )فیض اهلل خان(، شــیما مالیی 
)زِن ســنجرخان(، لیلی سعیدی )زن 
خلیل خان(، ســودا قنبــری )زن برادر 
ســنجرخان(، زاهد زندی )برادر دیگر 
ســنجرخان( و تارا قبــادی )زن دوم 
ســنجرخان( به عنوان بازیگران بومی 
در این سریال تلویزیونی حضور دارند.

یکی از آن ها سریال شهید دوران 
اســت که در فارس طــرح و نگارش 
فیلمنامه اش پیش می رود. حتی محمود 
معظمی بــه عنوان کاندیــدای اصلی 
کارگردانی این روز هــا روی متِن این 
سریال کار می کند.شیرعلی مردان خان 
ســریال دیگری اســت که این روز ها 
پیگیــری می شــود؛ کاری که ســعید 
سلطانی کارگردان سرشناس نوشته و 
قرار بود خودش کارگردانی کند. اما به 
نظر می رسد با درگیر شدن در کار های 
دیگر، معاونت امور اســتان ها به دنبال 
گزینه دیگری اســت تا این ســریال را 
بسازد. شیرعلی مردان بختیاری همچون 
میرزا کوچک خــان جنگلی و آیت اهلل 
مدرس از وطن خواهان مبارزی بود که 
ضمن مقابله با عوامل بیگانه و خارجی 

از مخالفان جدی رضاشاه بود. 
در نهایت نیز توسط عوامل رژیم 
پهلوی به زندان قصر افتاد و در روز ١۷ 
آذر ســال ١۳١۳ اعدام شد و به شهادت 
رسید. این مبارز بختیاری فرزند سردار 
بی بی مریم است که چندی پیش سریال 
"بانوی سردار" از شبکه های تلویزیون 

روی آنتن رفت.
چند سالی است که مطرح می شود 
فریدون حســن پور کارگردان شناخته 
شــده قصد دارد در گیالن سریال ۳۰۰ 
قســمتی به نام »مادر ایران«بسازد که 
البته با صحبت های جدید رئیس مرکز 
ســیمای استان ها به ۶۴ قسمت کاهش 
پیدا کــرده که به محــِض تخصیص 
بودجه اش در گیالن کلید خواهد خورد.

گروه فرهنگ و هنــر- »دنیای 
عجیــب« جدیدترین انیمیشــن بلند 
کمپانی دیزنی بــا ضرری باورنکردنی 
روبه رو شــده اســت.»دنیای عجیب« 
دیزنی جدیدترین انیمیشن این کمپانی، 
در تعطیالت ٥ روزه عید شــکرگزاری 
آمریکایی ها و با نمایش در ۴١۷۴ سالن 
سینما تنها ١۸.۶ میلیون دالر فروخت تا 
خیلی کمتــر از پیش بینی فروش ۳۰ تا 
۴۰ میلیون دالری ظاهر شود.این فروش 
بدترین تجربه برای دیزنی در افتتاحیه 
یکی از فیلم هایش اســت. »داســتان 
غــرب« نیز فروش ١۰.٥ میلیون دالری 
را در افتتاحیه خود ثبت کرده بود، اما آن 
فیلم در دوران کرونا راهی سینماها شده 
بود. این در حالی اســت که »انکانتو« با 
فروش ۴۰ میلیون دالری و »الیت یر« با 
فروش ٥١ میلیون دالری در تعطیالت 
شــکرگزاری کار خود را شروع کرده 
بودند.بــه گفته تحلیل گــران این فیلم 
حداقل ضــرری ١۰۰ میلیون دالری را 
تجربه خواهد کرد؛ مگر اینکه فروشش 
باال برود که با توجه به نقدهای متوسط و 
استقبال کم تماشاگران امری بعید است. 
از آنجا که این فیلم با بودجه ١۸۰ میلیون 
دالری تولید شــده و ده ها میلیون دالر 
هم هزینه های بازاریابی و توزیع جهانی 
آن بــوده باید حداقل ۳۶۰ میلیون دالر 

بفروشد تا ضرر نکند.در حالی که »الیت 
یــر« اکران ســینمایی اش را با فروش 
۲۲۶ میلیون دالری در سراســر جهان 
به پایان بــرد و »انکانتو« هم در نهایت 
۲٥۶ میلیون دالر فروخت، رســیدن به 
رقم ۳۶۰ میلیون دالری برای انیمیشن 
جدید دیزنی دست نیافتنی خواهد بود.

در عیــن حال این فیلم نمی تواند 
به فروش خارجی هم خیلی امیدوار 

باشــد زیرا تاکنون ۹.۲ میلیون دالر 
از اکــران در ۴۳ بازار بین المللی به 
دست آورده اســت. مانند بیشتر 
فیلم های هالیوودی، تنش با چین 

و روسیه که ۲ بازار بزرگ بین المللی 
فیلم هســتند، بر فروش خارجی 
آن اثر می گــذارد و در عین حال 
از آنجا که فیلم دارای شــخصیتی 
همجنس گراست و ارجاعاتی به 

این امــر دارد، دیزنی تصمیم گرفته 
تــا آن را در بازارهــای خاورمیانه، 

اندونزی و مالزی نیز اکران نکند.
اکنــون  عجیــب«  »دنیــای 

جدیدتریــن تجربه ناموفــق دیزنی 
محسوب می شود که مدتی است روندی 
تیره و تار را طی می کند و مدت هاست 
استانداردهای طالیی اش موثر نمی افتد. 
این استودیو در دوران کرونا فیلم های 
انیمیشن »روح« و »لوکا« ساخته پیکسار 

را در سرویس آنالین دیزنی پالس قرار 
داد و برخی از تحلیل گران معتقدند با این 
کار سهواً برخی از تماشاگران خود را از 
سینما دور کرده است.دان هال »دنیای 
عجیــب« را کارگردانــی کرد و فیلم با 
صداپیشــگی جیک جیلنهال، دنیس 

کوایــد، جابوکی یانگ وایت و گابریل 
یونیون در قالب خانواده ای از کاشفان 
افســانه ای که می خواهند ســرزمینی 
مرموز را که در حال از دست دادن منبع 
انرژی حیاتی خود است، نجات دهند 
ساخته شده است.تماشاگران نسبت به 
این فیلم سخت گیرتر از منتقدان بودند 
و فیلــم میانگیــن ۷۳ 
درصد را از منتقدان 
راتــن تومیتوز 
کســب کرده و 
پیتر دبروژ منتقد ورایتی آن 
را فیلمی درجــه ۲ از دیزنی 

خوانده است.

گروه فرهنگ و هنر- فیلم »دِرب« 
به کارگردانی هادی محقق جایزه بالون 
نقره ای جشــنواره ســه قــاره نانت را 

دریافت کرد.
 فیلم سینمایی »دِرب« به کارگردانی 
هادی محقق و تهیه کنندگی رضا محقق 
در سومین حضور جهانی خود در بخش 
مسابقه بین الملل چهل و چهارمین دوره 
جشنواره سه قاره در شهر نانت فرانسه 
برنده جایزه بالون نقره ای فستیوال شد. 
این جایزه دیشب ۶ آذرماه در اختتامیه 
این رویــداد اهدا شــد.هیات داوران 
در بیانیه ای اعــالم کردند: »ما به خاطر 
لطافت و عظمت این افسانه فلسفی که 
توانسته سرسختی شخصیت خود را در 

قلمرو مجلل و پرخطر کوهستان های 
ایران آزادانه تجسم بخشد، به این فیلم 
بالون نقره اهدا کردیم.«چهل و چهارمین 
دوره جشــنواره سه قاره در شهر نانت 

بــا اهدای جوایز به کار خود خاتمه داد.
فیلــم »دِرب« در اولین حضور جهانی 
خود، جشنواره بین المللی فیلم بوسان را 
افتتاح کرد و توانست برنده جایزه اصلی 

بخش رقابتی جی سئوک جشنواره شود. 
این فیلم در دومین حضور جهانی خود 
در نهمین دوره جشنواره فیلم کاتولیک 
)کاف( که ماه اکتبر در شــهر سئول کره 
جنوبی برگزار شد، نیز حضور داشت. 
چهل و چهارمین جشنواره بین المللی 
ســه قاره نانت فرانسه سومین حضور 
جهانی این فیلم بود. این چهارمین فیلم 
موفق برادران محقق است. فیلم »دِرب« 
روایتگر مامور اداره برقی است که قرار 
اســت برق خانه ای تَک و دورافتاده را 
وصل کند. هادی محقق، محمد اقبالی 
و… از جمله بازیگران این اثر هستند. 
پخش بین المللی فیلــم برعهده علی 

قاسمی است.

آخرین خبر ها از برخی سریال های در حال ساخت تلویزیون؛ 

از»جشن سربرون« 
تا» نون خ« )4(

در ماه های آینده شبکه های سیما سریال هایی با ژانر های گوناگون و متنوع را روانه آنتن تلویزیون می کنند.

فرهنگ و هنر

ضرر ۱۰۰ میلیون دالری دیزنی با »دنیای عجیب«

»ِدرب« برنده جایزه بالون نقره ای جشنواره سه قاره شد
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