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ساخت سریال و فیلم سینمایی مرضیه دباغ
«پناهبرخدا رضایی» تهیهکننده و کارگردان سینما که پیش
از این مستند پرتره مرضیه دباغ را با نام بانوی مبارز ساخته
بود ،قصد دارد به زودی ساخت مجموعه تلویزیونی و فیلم
سینمایی را براساس زندگی مرضیه دباغ آغاز کند.
پناه بر خدا رضایــی در گفت وگو با ایلنا ،با اشــاره به آخرین
وضعیت مجموعه تلویزیونی و همچنین فیلم سینماییاش
گفت« :نگارش فیلم نامه تمام شــده اســت و منتظر فراهم
شدن شــرایط مالی برای ساخت ســریال و فیلم هستیم».
وی ادامه داد« :قرار اســت به زودی نســخه ای از فیلم نامه
را برای مشــارکت به فارابــی ارائه کنیم ».رضایی با اشــاره
به ســرمایه گذاری این پــروژه توســط حوزه هنــری گفت:
«تهیه کنندگــی ایــن اثر برعهــده من خواهــد بــود و بعد از
مشخص شدن شرایط ســاخت از بین گزینه های در دست
بررســی ،کارگــردان را انتخــاب می کنیــم ».تهیه کننــده
گهواره ای بــرای مادر ادامــه داد« :این پــروژه در قالب یک
مجموعه تلویزیونی و فیلم سینمایی طراحی شده است که
مجموعه تلویزیونی برای پخش از صداوســیما با همکاری
ســیمای اســتان ها و مرکز صداوســیمای همدان ســاخته
میشود و یک نسخه سینمایی نیز برای اکران آماده خواهد
شــد ».وی ادامه داد« :این مجموعه به زندگی مرضیه دباغ
از کودکی تا پایان عمر می پردازد و به نوعــی تاریخ از زمان
جنگ جهانی دوم و حمله متفقین تانامهای که حضرت امام
(ره) توسط ایشان برای گورباچف ارسال کرد ،در آن روایت
می شــود و در ایــن روایت تمامــی مقاطع مختلــف زندگی
ایشان همچون فرماندهی ســپاه و شکنجه هایی که قبل از
انقالب توســط ســاواک دیدند و مبارزاتی که انجام دادند،
گفته خواهد شد».
رضایی با اشــاره به این که ســریال در  26قســمت ساخته
خواهد شــد ،گفت« :اگر شــرایط مهیا شــود تصور می کنم
حدود دو ماه آینده وارد مرحله پیش تولید شــویم ».رضایی
که حــدود  10ســال پیــش مســتندی را با حضــور مرضیه
دباغ در لبنان و سوریه ساخته اســت ،ادامه داد« :خانواده
ایشان از آن مستند بســیار راضی بودند و بعد از آن زنده یاد
مرضیــه دباغ طی یادداشــتی رضایت شــخصی خودش را
برای ساخت فیلم و سریال توسط من اعالم کرد و خانواده
ایشان نیز حق امتیاز ساخت ســریال و فیلم سینمایی را به
من دادند ».پناه برخــدا رضایی که فیلم «گهــواره ای برای
مادر» وی برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردان ،بهترین
بازیگــر زن و بهترین فیلم برداری شــده اســت ،گفت« :من
سال هاست که با وســواس و تعصب ویژه ای روی این پروژه
کار میکنم و بعد از گهوارهای برای مادر اثر دیگری نساختم
و صبر کردم تا بتوانم این اثر را تولید کنم و امیدوارم بتوانیم
با حمایــت ســازمان ها و نهادهایی همچون حــوزه هنری،
بنیاد سینمایی فارابی و صداوسیما در  40سالگی پیروزی
انقالب اســامی این مجموعه را بســازیم ».وی ادامه داد:
«ما در تاریخ ایران تقریبا زنــی مانند مرضیه دباغ نداریم که
زندگیاش پر از فراز و فرود و جذابیتهای دراماتیک باشد
و به یقین سریالی که از روی زندگی وی ساخته شده است،
جذابیت های زیادی خواهد داشت و ناگفته های بسیاری
را درباره انقالب و تاریخ معاصر ایران خواهد گفت ».رضایی
ادامه داد« :دباغ همزمان هم مادر ،هم چریک ،هم مبارز و
هم انقالبی بود .جمع شدن این ویژگی ها در یک زن باعث
به وجود آمدن داستانهایی جذاب شده است که او را به یک
قهرمان تبدیل کرد».

...

سینمای ایران
جلسات شورای صنفی نمایش
همچنان تشکیل نمیشود
جلسه دیروز شورای صنفی نمایش به علت مشخص نشدن
اعضای یکی دو صنف سینمایی تشکیل نشد.
محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه ای در گفت وگو
با ایســنا درباره علت تشکیل نشدن جلســه شورای صنفی
بیان کرد« :با توجه به آماده شدن نظامنامه اکران فیلمهای
ســینمایی و ابالغ آن به صنــوف منتظر هســتیم که احکام
اعضای شــورای صنفی صادر و اولین جلســه این شــورا با
هماهنگی خانه ســینما برگزار شــود ».او ادامــه داد« :قرار
بود که تا  27فروردین ماه اعضای شورای صنفی مشخص
شوند اما تاکنون هنوز یکی ،دو صنف اعضای خود را اعالم
نکرده انــد و امیدواریــم تــا چنــد روز آینده اعضا مشــخص
شوند».
فرجی همچنیــن افــزود« :امیدواریــم که در همیــن هفته
اسامی اعضا مشخص و احکام اعالم شود و اگر شد در اولین
فرصت جلســه برگزار شــود .با ایــن حال با وجود تشــکیل
نشدن جلسه شــورای صنفی ،اداره کل سینمای حرفه ای
و ســازمان ســینمایی نظارت خــود را در این حوزه داشــته
است ».او افزود« :به گروه های ســینمایی گفته شده است
فیلم های سری دوم خود را اعالم کنند که در اولین جلسه،
همزمــان فیلم های دوم اکــران نوروزی ،عــاوه بر اعضای
شورا مشخص شوند».

گپ وگفت خراسان با سیروس مقدم ،ازکارگردانی «پایتخت»
تا وسوسه حضورجلوی دوربین

بازیگری؟!

حرفش رانزنید
میترسم!
مصطفی قاسمیان  -ســیروس مقدم نیازی به معرفی
نــدارد؛ کارگــردان پــرکاری کــه در دهــه نــود12 ،
ســریال ســاخته اســت .به جرئــت می تــوان گفت
ســیروس مقدم در یکــی دو دهه اخیــر ،هیچ اثری
زیــر اســتاندارد نداشــته و باالتــر از آن ،تقریبا همه
آثارش پرمخاطب و موفــق هم بوده انــد .از آن جا که
در روزهای اخیر ،مطالب بســیاری درباره «پایتخت
 »5توسط خودش و محسن تنابنده گفته شده است،
سعی کردیم کمتر از «پایتخت» بگوییم و پرسشهایی
تازه تــر از او طرح کنیم .بــا این حال صحبــت به برخی
زوایای «پایتخــت» هم کشــید و او با حوصلــه ،درباره این
مجموعه نیز صحبت کرد.

می آیید و در مجموع برای صداوسیما ،دردسر ندارید .به نظر می رسد یکی از رموز موفقیت تان،
همین رویکرد باشد.

من یاد گرفته ام که سرم در الک خودم باشد و مطلق ًا سراغ حواشی نمی روم چون ممکن است روی
کارم تأثیر منفی بگذارد .عالقهای ندارم و سنوسالم هم ایجاب نمیکند .دایم در حال مطالعه هستم
و همین االن هم دو کتــاب ،از جمله جدیدترین اثر آقای مصطفی مســتور را در کیفم دارم و حتی اگر
نیم ساعت فرصت کنم ،آنها را مطالعه میکنم .فیلم میبینم و از این که کنار خانوادهام هستم ،لذت
میبرم .با همسر و پسرم زندگی آرامی دارم و دلیلی هم نمیبینم به سراغ حاشیهها بروم.
نه ،می ترسم! به نظرم ســخت ترین کار دنیا ،بازیگری است .این که شــما بتوانید تبدیل به آدم
دیگری شوید و شخصیت او را بازســازی کنید ،فوق العاده سخت است و استعدادی
میخواهد که من در خودم نمیبینم!
یعنی از اجرای سکانس بالون هم سختتر است؟

برای من بله! من میتوانم دیگران را در بالون جمع و هدایت کنم ولی واقع ًا
به عنوان بازیگر در مقابل دوربین رفتن ،کاری تخصصی و حرفه ای است
و کار من نیست.
اگر همین حــاال فرصــت داشــتید و می توانســتید در یک
ساعت ،یک فیلمنامه بنویسید ،چه موضوعی را کار میکردید؟

کمتوانان ذهنی .دربارهکمبودهایی که در جامعه ما برای رسیدگی به
این بیماران وجود دارد .درددلهایی با من در این باره میشود و همین
امروز هم دوستی که در آسایشگاه بیمارانکمتوان ذهنی کار میکرد،
از من خواســت به این موضوع بپردازم .خودم هم دلم می خواهد روی
قصه ای درباره این بیماران ،نوجوان هــا و جوان های کم توان ذهنی
کار کنم.

بله ولی هیچ نسبتی با هم نداریم؛ فقط دوست و همکار هستیم.
فرزند دارید؟

یکپسرودودختر.دخترهایمفرزنددارندوپسرمسالآخردبیرستاناست.
به سینما و تلویزیون عالقهمند نیستند؟

نه ،تا االن که تمایلی به این حرفه نداشتهاند.

به اندازه موهای سرتان ،دشمن دارید یا دوست؟

پخش «پایتخت» به تازگی تمام شده است و احتما ً
ال به زودی
پروژه بعدی را شروع خواهید کرد .سریال «هنگامه بیداری» به کجا
رسید؟

فکر می کنم قاطبه آدم هایی که با من مســتقیم یا غیرمســتقیم ســروکار
دارند ،بنده و کارهایم را دوســت دارند .البته طبیعی است هر آدمی هم
تعدادی دشمن ،حسود یا مغرض داشته باشد .ولی توجه من بیشتر به
نقدهای سالم و سازنده است.

پنج ســری ســریال «پایتخت» ،تأکید زیادی روی اخالق
دارد .دغدغه شخصی شماســت یا به خاطر قصه و سوژه به سراغ
آن رفتهاید؟

در مرحله تحقیقات پیش تولید و نگارش فیلم نامه اســت و قرار اســت
جدی تر پیگیری شــود؛ چون بخشــی از دکورها ســاخته و بخشــی از
لباس ها دوخته شــده اســت و در زمینــه فیلم نامه نیز گام بــه گام جلو
می رود.
چند قسمت است؟

 40قسمت.

با توجه بــه پروداکشــن عظیم ،این ســریال احتما ً
ال شــما را
مدت زمانی از فضای ســریال های کمدی مانند «پایتخت» دور می کند.
درست است؟

من ســعی کرده ام موضوع خانــواده و اخالق را در همه ســریال هایم
رعایت کنم .دلیل آن هم تربیت خانوادگی ماست .ما سر سفره پدرومادر
بزرگ شدهایم و ادب را یاد گرفتهایم .این که به بزرگتر ،اطرافیان و جامعه احترام
بگذاریم تا از آن ها هم احترام ببینیم .خودم هم همیشــه در زندگی سعی کرده ام
سالمت نفس را رعایت کنم تا اگر در سریالهایم به آن اشاره کردم ،نگویند که بهتر
است خودت اول رعایت کنی.

تنابنده یکی از 3رکن «پایتخت» است

شــما در ســال های اخیــر ،بــه عنــوان یــک
سریال ساز موفق شناخته می شــوید .عالقه ای ندارید
پروژه سینمایی بسازید؟

در برنامه ام ســاخت فیلم ســینمایی «پایتخت» هست .به
جز «پایتخت» هم اگر قصه خوب به دســتم برسد ،چرا که
نه .اما فع ً
ال قصه های خوبی که به دفتر ما می رســد ،همه
سریال هستند .باالخره بعد از این همه سال که میخواهم
از تلویزیون به ســینما بیایم ،شــخص ًا وســواس دارم و باید
قصه ای داشته باشم که جذبم کند و یک قدم از قصه های
سریالهایم جلوتر باشد.

ســیروس مقدم از معدود کارگردان هایی اســت کــه کار با بازیگــردان را قبول می کنــد و حضور او را
مانع اســتقالل کارگردان نمی بیند .از مقدم درباره کار با بازیگردان و مشــخص ًا محســن تنابنده که
بازیگردانی پنج سری «پایتخت» و سریال «علی البدل» را برعهده داشته است ،سؤاالتی کردیم .او
از حضور بازیگردان دفاع می کند و این مسئولیت را مانند مســئولیت «مدیر هنری» ،از الزامات روز
سینما و تلویزیون میداند که به سینمای ایران هم راهیافته است .مقدم همچنین از محسن تنابنده،
خودش و الهام غفوری به عنوان ســه رکن اصلی «پایتخت» نام می برد .آن چــه در ادامه می خوانید،
صحبتهای سیروس مقدم درباره نقش محسن تنابنده در «پایتخت» و تجربه همکاری با او به عنوان
بازیگردان است.
«پایتخت» محصول کار فکری یک گروه اســت.
در سریال «روز حســرت» خانم مهتاب نصیرپور
از لحظه ای که نطفه «پایتخت» بســته شده ،این
و در «ثریا» خانم حاجیان بازیگردان بودند ولی
گروه ،اتــاق فکر داشــته و بــا هم جلــو رفته اند.
به شکل جدی و حرفه ای ،اولین بازیگردان من،
مسئولیت های محسن تنابنده هم فراتر از یک
آقای تنابنده بودند.
نویسنده است؛ چون شخصیتها را خلق کرده و
اگر به تیتراژهای آثار موفق دنیا نگاه کنید ،چند
طبیعت ًا اشراف بیشتری به سرنوشت آنها دارد.
مســئولیت هســت که تیتر می شــود .یکی اش
اگر «پایتخت» را یک میز سهپایه تصور کنیم ،یک
«مدیــر هنــری» اســت .ممکــن اســت بگوییــد
پایهاش تنابنده است به خاطر آن که فکر اصلی و
خــود کارگــردان مشــخص می کنــد صحنــه،
طرح قصه متعلق به ایشان است ،یکی اش بنده
گریم و لبــاس چطــور باشــد ،پس چه نیــازی به
و دیگری هم خانم غفوری تهیهکننده است.
مدیر هنری اســت؟ اما این طور نیســت .این ها
ما به لحــاظ تولیــدی دربــاره هــر آن چه نوشــته
تخصص هایی هستند که چون مورد نیاز عرصه
میشود،صحبتمیکنیم.مث ً
المحسنمیگوید
ســینما و تلویزیون بوده اند ،کم کم به آن اضافه
قسمتی میخواهیم بنویسیم که همهاش داخل
شــده اند .بازیگردان هــم همین طور اســت .او
بالون میگذرد .شدنیاســت؟ من هم اگر ببینم
رابط بین کارگردان و اتمســفر نقش آفرینی اثر
جذاب اســت ،بــدون کمتریــن فکــری میگویم
اســت .بازیگردان ،هارمونی را حفــظ می کند،
بله! بعد میرویــم شــرایطش را فراهم میکنیم.
احساسات شــخصیت ها را به بازیگر یادآوری و
تحقیقــات میکنیم ،بالــون میســازیم ،خلبان
بازیها را یکدست میکند .بهعالوه بازیگرها با
میآوریم و ....مث ً
ال در سکانســی که نفربر به زیر
حضور بازیگردان ،با اعتماد به نفس بهتری بازی
آب مــیرود ،همه میگفتند نمیشــود ولی من و
میکنند .وظیفه کارگردان هم این است که این
محسن میگفتیم راهی وجود دارد .راهش را هم
بازیها را با نور ،لباس ،میزانسن و دکوپاژ خوب،
پیداکردیموانجامشد.اتفاق ًازیباهمازآبدرآمد.
در قاب تصویر نمایش بدهد.

شما پسرخاله استاد ناصر تقوایی هستید .به
همین دلیل به سمت سینما کشیده شدید؟

شــرایط حضور در ایــن عرصه را ایشــان برای مــن فراهم
کرد .اما بخشی از آن هم به دلیل تحصیالتم در دانشکده
هنرهای زیبا بود که مرتبط بــا طراحی صحنه و لباس بود
و در ســریال «دایی جان ناپلئون» هم در همین بخش کار
کردم .آقای تقوایی هم مشوق و هم استاد من بودهاند.

شــما کاشــف اســتعداد بازیگــری برخــی
ستاره های سینما مانند شهاب حسینی یا پانته آ بهرام
هســتید .عالقه دارید در آینــده از حضور آن هــا در آثار
خودتان استفاده کنید؟

بایــد قصــه و موقعیــت پیــش بیایــد .بارهــا هم شــده که
خواســته ایم با شــهاب عزیز کار کنیم ولی شــرایط او یا ما
جور نشده و همکاری شکل نگرفته .مث ً
ال در سریال «اغما»
یکی از گزینه های اصلی من برای نقش «الیاس» ،شهاب
حسینی بود که در آن موقع درگیر کار آقای فرهادی بود و
نتوانست بیاید.
بعد از «میکائیل» ،حدود ســه سال و نیم است
که ملودرام نساختهاید .دلتنگ این ژانر نشدهاید؟

چرا .اتفاقــ ًا قصــه ای جذاب بــا نــام «خــواب زده» در ژانر
اجتماعی-ماورائی در دست نگارش داریم که آقای سعید
نعمتا ...نویسنده «میکائیل» مینویسند.

شما شخصیت کم حاشیه ای دارید و به عنوان
یک کارگردان ،با خط قرمزهای بیشمار تلویزیون کنار

بازیگر «غالفتمامفلزی» درگذشت
آی ســینما  -بازیگر نامزد گلدن گلوب «آر لــی ارمی» که
بیش از همه بــه دلیل بــازی در فیلم «غالف تمــام فلزی»
استنلی کوبریک به شهرت رسید ،بر اثر ابتال به ذات الریه
در 74سالگی درگذشت .این بازیگر و صداپیشه آمریکایی
معروفترین نقش کارنامهاش را در فیلم کوبریک ایفا کرد.
خبر درگذشــت ارمی از طریق حساب رســمی توئیتر این
بازیگر پرکار اعالم شده است .تنها در فیلمهای سینمایی

نبود که ارمی نقش نظامیها را در مقابل دوربین ایفا کرد،
بلکه در زندگی واقعــی هم فردی نظامی بــود و در نیروی
دریایی ارتش آمریکا درجه گروهبانی داشــت .او  14ماه
در ویتنام بود و دو نوبت عازم مأموریت در اوکیناوای ژاپن
شــد.بعد از پایان حضــور در ارتــش که  11ســال به طول
انجامید ،ارمی در کالسهای بازیگری ثبت نام کرد و برای
ایفای نقش خلبان هلی کوپتر در فیلم «اینک آخرالزمان»

...

تلویزیون

در این مدت ،هیچ وقت وسوسه نشدید جلوی دوربین بروید و بازی کنید؟

چند سؤال شخصی کنم .میدانید خیلیها فکر میکنند
برادر سامان مقدم هستید؟

عکس :وحید بیات

بله ،ولی حداقل یک ســال تــا آغاز تصویربــرداری فاصله
داریم ،چون هنوز خیلی کار دارد.
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انتخاب شد .او همچنین به عنوان مشاور فنی این فیلم با
فرانسیس فورد کاپوال همکاری کرد.
اما با ایفای نقش در فیلم  1987کوبریک بود که اجرای او

آقای تنابنده گفتند اگر سری ششم «پایتخت»
در کار باشد ،احتما ً
ال شخصیت «بابا پنجعلی» را خواهید
کشت .این تصمیم قطعی است؟

نه ،یک فکر اســت .از ما می پرســند چرا «بابا پنجعلی» در
قصــه ،کمرنگ اســت؟ واقعیــت این اســت که هــر آن چه
می شــد برای او قصه ســاخت ،ســاخته ایم .بــه اصطالح
تهش را درآورده ایم .از آن طرف هم باألخره پیرمردی که
فراموشی دارد ،ازکارافتاده اســت و دیگران باید کمکش
کنند .آقای تنابنده فکر کرد چطور میشود این شخصیت
را دوباره اکتیو کرد و برایش موقعیت های جدید طراحی
کرد؟ دیدیم بهترین راه این اســت که «بابا پنجعلی» فوت
کند و روحش را در ســنین و موقعیت هــای مختلف مانند
جوانی ،سربازی ،عاشق «لیال» شــدن ،بچه دار شدن و...
ببینیم .هر از گاهــی بیاید و قصه های طنــز بامزه ای به ما
بدهد.
در چند وقــت اخیــر کــه حواشــی «پایتخت»
زیاد شد ،پیش آمده بود که از پرســش های حاشیه ای و
جنجال ها خسته شوید و بخواهید به متن اثر پرداخته
شود؟

بله ،دلخور می شــدم که  800دقیقه سریال ساخته شده
است ولی درباره کلیت اثر صحبتی نمیشود و فقط درباره
فالن اتفاق حاشیه ای صحبت می شــود .دلم می گرفت.
با خودم می گفتم بگذارید ســریال از ابتدا تــا انتها پخش
شــود و بعد درباره اش قضاوت کنید .نمی شــود که بعد از
پخش دو قسمت یک ســریال ،درباره آن قضاوت شود .در
زندگی شخصی هم همین طور اســت؛ کم صبری و عجله
که بــه نظر می رســد این روزها بیشــتر هم شــده و در همه
عرصه ها هم همین طور است .مردم کم حوصله شده اند و
حوصله ندارند که ببینند حرف حساب سیروس مقدم در
«پایتخت» چیست و بعد نقدش کنند .زود پیش داوری ها
و بهانه جویی ها شروع می شــود .به عالوه نقد درست این
است که هم جنبه های مثبت را بگویید و هم منفی را .این
کــه  800دقیقه این ســریال را رها کنیم و فقط بچســبیم
به فالن جملــه ،یا فالن گفتار یکی از شــخصیت ها ،کمی
دور از انصاف اســت .امــا در مجموع آن قدر مــردم در این
مدت انرژی مثبت به من داده اند که بی انصافی ها را دفع
کرده ام.
مورد توجه منتقدان قرار گرفــت و عالوه بر نامزدی جایزه
گلدن گلوب در رشــته بهترین بازیگر نقش مکمل ،موفق
به دریافت جایزه همین رشته از ســوی «انجمن منتقدان
فیلم بوســتون» شــد .ارمی همچنین تجربه صداپیشگی
در مجموعه های معروفی مانند «داســتان اســباب بازی»
و «باب اســفنجی» را در کارنامه دارد .او بــه جای فرمانده
ارتــش ســربازهای پالســتیکی ســبزرنگ در «داســتان
اســباب بازی» حــرف زده بــود .ارمــی در چندیــن بــازی
رایانهای نیز صداپیشگی کرده بود.

عذرخواهیخشایارالوند از مخاطبان
«دیواربه دیوار»2
خشایار الوند از جدیدترین فعالیت خود و ابهامات به وجود
آمده در فیلمنامه سریال «دیوار به دیوار  »2سخن گفت.
خشــایار الوند فیلم نامه نویس ســینما و تلویزیون در گفت
وگو با باشــگاه خبرنگاران جــوان ،دربــاره آخرین وضعیت
ســاخت فیلمی با موضــوع کولبــران گفت« :قــرار بود یک
فیلم نامه ســینمایی بــا موضوع کولبــران را بنویســم که از
دستور کار خارج شد .اما اکنون در مراحل اولیه و طراحی
متن فیلم نامه سریالی با نام «اسقاطی» هستیم که محسن
تنابنده کارگردانی آن را برعهده دارد و محتوای طنز خواهد
داشت».
وی دربــاره ابهاماتی که درباره شناســنامه و معرفی برخی
شــخصیت ها و ســکانس ها در ســریال تلویزیونــی «دیــوار
به دیــوار  »2به وجــود آمد ،گفت« :حدود ســی ســکانس از
مجموعه «دیوار به دیوار  »2مربوط به لوکیشــن های غیر از
خانه فیلم برداری نشد و باعث شــد ابهاماتی درباره برخی
سکانسها ،عقبه و شناسنامه برخی شخصیتهای قصه به
وجود آید ».الوند افزود« :برای نمونه سکانس های مربوط
به عقبه برقکار ،جاســوس ،برادر دلپــاک و ...را ندیدیم که
این موضــوع ابهاماتی را به وجود آورد .بایــد بگویم این قدر
غیرحرفــه ای نیســتم که بدیــن شــکل کار کنــم و آدم ها را
بیهویت بگذارم و در روایت رهایشان کنم ».وی ادامه داد:
«این کار برای برند «دیوار به دیوار  »2مناسب نبود و زحمت
ما هدر رفت .با مشــاهده چنین اتفاقی ،حتی تقاضا کردم
نامم را حذف کنند که این کار را نیز انجام ندادند .به ســهم
خودم از مخاطبان این سریال عذرخواهی میکنم .واقعا ما
تالشمان را کردیم تا این اتفاق رخ ندهد ،ولی متاسفانه به
هنگام اجرا کار خودشان را کردند و با تصمیمات خودشان
پیش رفتند».

«هفت» قبل ازماه رمضان میآید؟
مهر  -برنامه «هفت» آخرین بار همزمان با سی وششــمین
جشنواره فیلم فجر روی آنتن شبکه ســوم سیما رفت که با
اجرای رضا رشــیدپور همراه بود و این اجرا حاشیه هایی را
هم به دنبال داشــت .حاال مدیران ســیما دوبــاره در پی آن
هستند که «هفت» را به تولید برسانند .ناصر کریمان مدیر
گروه اجتماعی شــبکه ســه ســیما در تازه ترین اظهاراتش
درباره این برنامه گفت که بررســی ها انجام خواهد شــد و
تالش ها بر این است که «هفت» جدید قبل از ماه رمضان به
آنتن شبکه سه برسد.
«هفت» که می توان گفت پرحاشــیه ترین و البته مهم ترین
برنامه ســینمایی تلویزیون اســت ،طی دوره های مختلف
با چالش ها و حاشــیه های زیادی روبه رو شــده است .این
برنامه در سه فصل خود با اجرای فریدون جیرانی ،محمود
گبرلو و بهــروز افخمی همراه بــود و بعد از اجــرای افخمی
دیگر نتوانست به صورت منســجم به پخش بازگردد .سال
گذشته نیز بعد از همه رایزنیها و تشکیل جلسات مدیران،
«هفت» توانست با حضور رضا رشیدپور آن هم فقط در ایام
جشنواره فیلم فجر و در  10روز روی آنتن برود .البته شروع
همین برنامه کوتاه مدت هم بــا تایید و تکذیب های فراوان
همراه بود و از محمدرضا شــهیدی فرد تا مهران مدیری به
عنوان مجریان ایــن برنامــه  10روزه مطرح شــده بودند تا
باالخره سکان این اجرا به رشیدپور سپرده شد .شاید نحوه
اجرای رشیدپور در برنامه که از همان قسمت اول انتقاداتی
را در پی داشت و با مناقشاتی برای فیلمهایی چون «التاری»
ساخته محمدحسین مهدویان ادامه یافت ،دلیل عمده ای
بود که مدیران نخواســتند این برنامــه  10روزه فراتر رود و
اجرای رشیدپور در آن ادامه یابد.
با این حال هنــوز صحبت رســمی درباره مراحــل تولیدی
فصل جدید «هفت» مطرح نشــده اســت و هم اکنون گروه
تولیــدی ایــن برنامه نیــز از اتفاقــات جدیــد خبــر ندارند.
مهم ترین چالش این برنامه همیشــه انتخاب مجری بوده و
بعد از مشخص شدن مجری باقی مســائل تولید حل شده
اســت .باید دید این بار چه کســی بر صندلی «هفت» تکیه
خواهد زد و آیا انتخاب مجری به قبل از ماه رمضان خواهد
رسید یا خیر.
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