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پخش «قندپهلو»
از اواسط اسفند

...

تلویزیون
وداع با خشایار الوند

مراسم تشییع پیکر زندهیاد خشایار الوند
نویسنده سریالهای طنز تلویزیون با حضور
پرشمارمردموهنرمندانبرگزارشد.
به گزارش مهر ،مراسم تشییع پیکر خشایار
الوندصبحدیروزباحضورجمعیازهنرمندان
در ساختمان شماره  ۲خانه سینما ،واقع
در وصال برگزار شد و کامران ملکی اجرای
این مراسم را بر عهده داشت .در این مراسم
عــزتا ...ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما
به ویژگیهای الوند اشاره کرد و گفت« :همه
وجود او برای شاد کردن دل مردم بود ،شاید
به این دلیل که مردم بیشتر به شادمانی نیاز
داشتند الوند به این فکر بود و بدون ادعا این
کاررامیکرد».
در ادامه سیروس مقدم کارگردان تلویزیون
پشت تریبون آمد و گفت« :همه تالش خشایار
این بود که خوب زندگی کند و عاشق همسر و
فرزندانشبود.روزآخرخیلیسرحال،شاداب
و خندان بود .او  ۶۰صفحه اول فیلم نامه را به
محسنتنابندهتحویلدادوقراربودروزبعدکار
راادامهدهیم.مانمیتوانیمایناتفاقراهضم
کنیم و تنها چیزی که میتوانم بگویم روحیه و
پشتکارخوباوبودواینکهراجعبهمسئولیتی
که قبول میکرد تعهد داشت .ما دیروز همه
جمع شدیم که باید چه کار کنیم زیرا یک رکن
اصلی تیم خود و فیلم نامهنویسی را از دست
دادیم ».سیروس الوند نیز درحالی که اشک
میریخت پای تریبون حضور یافت و اظهار
کرد« :بعد از پزشکی قانونی ،یک نفر وقتی
فهمیداونویسندهپایتختاستازماخواهش
کردکهسنگقبرشرابسازدوگفتباپایتخت
خاطراتبسیاریدارد.اینگفتهاینمردبرای
ماخیلیارزشمنداست».درادامهمراسمنماز
میتبرپیکرخشایارالونددرخانهسینمابرگزار
شدوپسازآنویرابهسویخانهابدیاشدر
بهشتزهرا(س)بدرقهکردند.

معاونسیمادرجریانحضوردرشهرکتلویزیونی
سینماییایرانبههمراهداوودمیرباقرینویسنده
و کــارگــردان و حسین طــاهــری تهیه کننده و
برخی دیگر از عوامل سریال «سلمان فارسی» از
کارگاههای لباس ،زیورآالت ،چرم ،رزین ،چوب و
رنگرزیبازدیدکردودرجریانآخریناقداماتاین
مرحلهقرارگرفت.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیسیما،دکترمرتضی
میرباقری در حاشیه بازدید از مراحل پیشتولید
سریال «سلمان فارسی» گفت« :ایــن مجموعه
تلویزیونیسهبخشعمدهدارد.یکبخشدرایران
باستان ،بخشی دیگر در روم و بیزانس و بخش آخر
مربوط به حجاز است .در واقع این سریال شامل
سه مرحله از زندگی سلمان فارسی است که از
دوران کودکی او تا زمان رحلت پیامبر اکرم(ص)
رادربرمیگیرد».
ویبااشارهبهتجربهنخستتلویزیوندرپرداختن
به ایران باستان با ساخت این سریال ادامه داد:
«ما تجربه سریالسازی در دوره اسالمی را داریم.
در «مختارنامه» با لوکیشنهای آن دوران آشنایی
داریمیالوکیشنهایسینمایی«محمدرسولا...
(ص)» اثر مجید مجیدی تقریبا آمــاده است که
عالوه بر آنها برای ساخت این سریال ،نیازمند
بازسازی دکور مدینه هستیم .برای دوره بیزانس
نیزعواملسریالازکشورهاییهمچونارمنستان
و کلیساهایی که مربوط به آن قرن است بازدید
داشتهاند .بخشی از کلیساهای بیزانس در کشور
مراکش تصویربرداری خواهد شد و البته برخی از
کلیساهاییهمکهدرنقاطمختلفایرانوجوددارد
مورداستفادهقرارمیگیرد».
میرباقری گفت« :بــرای ساخت یک سریال پس
از نوشته شدن متن باید لوکیشنها انتخاب شود
سپس باید کارگاههایی فراهم شــود تا لباس،
ابزار و ادوات دورههای زمانی و دیگر آکسسوارها
نیز آمادهسازی شود .اقدام دیگری که اکنون به
موازاتاینفعالیتهادرحالانجاماستشناسایی
بازیگران است .تخمین زده شده است که برای
انتخاب بازیگران باید حدود 15هزار بازیگر مورد
مصاحبهقرارگیرند.برایناساسمیتوانیمبگوییم
تماممقدماتالزمبرایآغازتصویربرداریازاوایل
تابستان 98درحالفراهمشدناست».
▪کارگردان«:سلمان» 3برابر«مختارنامه»است

داوود میرباقری کــارگــردان مجموعه «سلمان
فارسی» نیز با اشاره به این که یک ماه و نیم است
کارگاههای پیشتولید این مجموعه فعال شده
است ،گفت« :قرار است شهر باستانی تیسفون،
پایتختدولتساسانیانرامنطبقبرزمانکودکی
تا نوجوانی سلمان در ایران بسازیم .اصلیترین
مرحله پیشتولید ،ساخت این شهرک است ،که

باشگاه خبرنگاران جوان  -تهیهکننده برنامه «قندپهلو» درباره زمان پخش برنامه بیان کرد« :مدیران به احترام مخاطبان پیگیر
«قندپهلو» تصمیم گرفتهاند تا پخش این برنامه به صورت منظم و شبانه در کنداکتور قرار بگیرد؛ بنابراین بهرغم اعالم قبلی مبنی
بر پخش در روزهای زوج ،این برنامه پس از پایان پخش برنامه «مشاعره» از اواسط اسفند ،هرشب از شبکه آموزش پخش میشود».

...
خبر

اختالل جنجالی سامانه و توقف
رای گیری جشنواره جام جم

عظیمترین سریال تاریخ تلویزیون
در مسیر تولید
داوودمیرباقری:سریال«سلمان»  3برابر«مختارنامه»است

امید داریم در اوایل سال  98ساخت آن را شروع
کنیم ».وی افزود« :زندگی سلمان سه دوره است؛
بخشکودکیتانوجوانیکهدرایراناستودردوره
ساسانیمیگذرد،عمدهترینلوکیشنهاتیسفون
و ِجیاستوبعدمهاجرتسلمانکهدورهطوالنی
ازعمرشرادرامپراتوریبیزانسرومشرقیاست،
او در مناطق مختلف ساکن بوده ،از کلیسایی به
کلیسایی و از دیری به دیر دیگر و از استادی به نزد
استادی دیگر رفته و تلمذ میکند ،فصل سوم هم
دردورانصدراسالموعربستانوحجازوسرزمین
مکهومدینهاست».
کارگردان سریال مختارنامه ،با اشاره به این که
برای نوشتن فیلمنامه این مجموعه  20سال فکر
و پژوهش کــرده اســت ،افــزود« :هنوز نمیتوانم
درباره کار خودم اظهارنظر کنم ،از نظر دوستان
کار شروع شده ولی تا به یک حد تناسبی برسد،
نمیتوانم اظهارنظر قطعی کنم ،دوره طوالنی از
عمرم را راجع به سلمان پژوهش کردم که وقت
زیادی از من گرفت ،سعی کردم در نهایت ظرافت
ودقتوبهشکلدراماتیکیاتفاقاتراروایتکنم،
دیگر بقیهاش انشــاءا ...منوط به کمک عوامل
تولیداست».
میرباقری مجموعه «سلمان» را یک پروژه بزرگ
دانست و افزود« :اگر بخواهیم این مجموعه را با
سریال «مختار» قیاس شکلی کنیم ،سه برابر آن
است،چوندر«مختار»بایکجغرافیاویکمنطقه

عربی سروکار داشتیم .این جا یک منطقه هست
به اسم ایران دوره ساسانی که تا به حال درباره آن
دوران و تمدن قبل از اسالم کاری نکردهایم ،از
صفر تا صدش باید ساخته شود .این کار به خودی
خودیکپروژهکاملاست،ویکپروژههمبیزانس
کهقلمروبسیاروسیعیازاورشلیموبیتالمقدس
شــروع میشود ،از ترکیه امــروز یعنی همه این
کشورهایحدفاصلراشاملمیشود».
این کارگردان زمان تقریبی پایان تصویربرداری
«سلمان» را پنج سال دانست و افزود« :نسبت به
زمانیکهسریالهای«مختارنامه»و«امامعلی(ع)»
را ساختیم ،هم تجربه بیشتر و هم نیروی انسانی
مجربتری داریم ،من به دوستانم در سیما فیلم
گفتماگرپشتیبانیوحمایتخوبیشود،میتوانیم
زمانتولیدراکوتاهترکنیموکاری راکهیکماهوقت
میگیرددر 10روزانجامبدهیم».
▪ 11کارگاه در حال کار

سعید علیجانی مدیر تولید این سریال نیز خبر
داد« :بــرای اولین بار در این سریال گــروه صفر
تولید ،قبل از پیشتولید شکل گرفت که این گروه
شاملگروههاینویسندگی،کارگردانی،طراحی
صحنهولباسوبرنامهریزیبودکهکارآنیکسال
طول کشید ».وی گفت 11« :کارگاه در تولید
سریال«سلمانفارسی»شکلگرفتهکهکارگاهها
شامل ارابهسازی و ساخت کشتی ،مبلمان ،رزین

ویژه طراحی و ساخت قالبسازی سازهها و زره و
شمشیر و کاله خود ،چرم ،زیورآالت ،کهنهکاری،
رنگرزی ،آهنگری ،خیاطی ،سفال ،سبد و زیلو و
خشککنچوب میشود».
▪کارگاهپارچهبافیبرای«سلمان»

منصوره یزدانجو طراح لباس این پروژه گفت:
«این سریال شامل سه دوره زمانی است و تعداد
 ١٢هزار دست لباس پس از طی مراحل دوخت
و رنــگــرزی وارد مرحله کهنهکاری میشود.
کهنهکاری نیز مراحل خــاص خــودش را دارد
که شمایل نهایی را به ما میدهد .کهنهکاری
تکنیکهای مختلفی از جمله سنبادهکاری،
سوختن ،نخکشی و ...دارد ».وی درباره مراحل
دوخــت لباسها توضیح داد« :الیاف آن دوره
زمانی همه طبیعی بودند و طبیعتا ما نمیتوانیم
هر پارچهای را از بازار خریداری کنیم ،بنابراین
الیاف طبیعی را میخریم و متناسب با هر دوره
رنـگآمــیــزی میکنیم ».طــراح لباس سریال
«سلمان فارسی» با بیان این که یک سری دیگر
از پارچههای مان در یک کارخانه بافته میشوند،
گفت« :از آن جایی کــه یکی از بــزرگ ترین و
قدرتمندتریندورههایپارچهبافیمتعلقبهدوره
ساسانی بوده که به همهجای دنیا نیز صادر می
شده است ،به همین دلیل یک سری از پارچهها را
طبق تکنیک آن دوره میبافیم».

دبیر پنجمین جشنواره تلویزیونی جامجم
درباره جنجال روز گذشته در سامانه پیامکی
اینجشنوارهتوضیحاتیارائهکرد.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیسیما،احمدی
افــــزادی بــا اع ــام ایــن خبر گــفــت« :حــوزه
انفورماتیک جشنواره جامجم در ساعت
 ۲۴بامداد روز جمعه  ۱۰اسفند ماه متوجه
این اختالل در رأیگیریها شده و بالفاصله
سیستم ورود آرا را بسته است ».وی افزود:
«هماکنوندرحالبررسیاینموضوعهستیم
و به بررسی پیامکها و مــوارد مرتبط با این
قضیه میپردازیم و به طور جدی راجع به این
مسئله اقدام خواهد شد ».احمدیافزادی
اظهار کرد« :تمام مسیرهایی را که منجر به
ثبت رأی میشود بررسی کردیم تا هر کجا
اختاللی مشاهده شد جلوی آن گرفته شود و
قطعاتالشبرایناستکهازتکتکرأیهای
مــردمــی بــا دقــت و شفافیت و حساسیت
حفاظتشود».
روز گذشته برای برخی مردم پیامکهایی
مبنی بر شرکت موفقیتآمیز در جشنواره
جامجم و رأی به برنامه «برنده باش» ارسال
شــده بــود ،در حالی کــه ایــن افـــراد در این
جشنواره شرکت نکرده بودند یا به «برنده
باش»رأیندادهبودند.

...

چهره ها و خبر ها
پارسا پیروزفر قــرار اســت از امــروز نمایش
«مالقات» را روی صحنه ببرد .او عــاوه بر
کارگردانی ،به عنوان بازیگر در
کــنــار پــانــتـهآ پناهیها ،رضا
بهبودی و سیاوش چراغیپور
ایفای نقش میکند.
مــهــراوه شریفینیا بعد از مدتی دوری از
تلویزیون ،در سریال «بر سر دوراهی» ساخته
بهرنگ توفیقی ایفای نقش
کرده است .او همچنین در
سریال «دل» اثر منوچهر
هادیهمحضوردارد.

