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 تهيه كننده سريال: در شهرك غزالي 3سريال باهم كار می كردند 
كه همين كار را مشكل كرده بود

دبير ش�وراي صنف�ي نمايش با بي�ان اينكه تاكنون هش�ت فيل�م براي 
اكران ن�وروزی اع�الم آمادگ�ي كرده ان�د، ۱۶ اس�فند را آخرين مهلت 
براي ارائ�ه درخواس�ت كتبي متقاضي�ان اين نوب�ت از اكران دانس�ت. 
مرتضي شايسته درباره مصوبات جلس��ه ديروز شوراي صنفي نمايش به ايسنا 
گفت: تاكنون هشت فیلم براي اكران نوروز درخواست داده اند و از آنجا كه برخي 
تهیه كننده ها يا دفاتر پخش اطالع دقیق نداشتند و خواستار فرصتي براي ارائه 
درخواست بودند، قرار ش��د تا 16 اس��فند به دفاتر پخش و تهیه كنندگاني كه 
متقاضي اكران فیلم هايشان در نوروز1400 هستند مهلت داده شود تا درخواست 
كتبي خود را به دبیرخانه ش��ورا ارائه كنند. او افزود: بر اين اساس شورا روز 1۷ 

اسفند نس��بت به معرفي س��ه فیلم پرمخاطب و پرفروش براي اكران نوروزي 
تصمیم گیري مي كند. وي در پاسخ به اينكه آيا با توجه به درخواست هايي كه 
پیش تر از سوي پخش كننده ها مطرح شده بود تا ضمانت اجرايي بیشتري براي 
اكران داشته باشند، حمايت ها نسبت به گذشته تغییر كرده است؟ گفت: بله، 
تغییراتي داشته ايم و هر كدام از سه فیلمي كه در عید اكران شوند 200میلیون 
تومان هزينه تبلیغات دريافت مي كنند، ضمن اينكه سازمان سینمايي هم 2، 3 
و 5درصد صندلي ها را در اكران گارانتي مي كند. تاكنون فیلم هاي بي همه چیز، 
دينامیت، الله، چپ راست و درخت گردو از مهم ترين فیلم هايي بوده كه براي 

اكران نوروز مطرح شده اند اما قطعي نشده است.

8 فيلم متقاضي اكران نوروزی

كتاب اعترافات گرداننده كانال داعش 
در ايران به چاپ سوم رسيد

چاپ سوم كتاب »مار و پله« 
داستان زندگي ادمين كانال 
داعش در اي�ران همزمان با 
طرح زمستانه كتاب از سوی 
انتشارات شهيد كاظمي روانه 

كتابفروشي ها شد. 
تا حاال كتاب هاي متنوعي درباره 
اعضاي گروهك داعش نوش��ته 
شده اس��ت ولي هیچ كس از ادمین كانال هاي داعش كه در ايران 
فعالیت مي كرد، خبري ندارد. كسي نمي داند اين ادمین مي تواند 
يك زن بیست و چند ساله باش��د؛ زني كه مادر دو سه تا بچه قد و 
نیم قد اس��ت و با دو بچه راهي افغانستان شده، مدتي آنجا زندگي 
كرده و بعد دس��ت بچه هايش را گرفته و از س��رزمین داعش فرار 
كرده و به ايران برگشته اس��ت. مار و پله كتابي بر اساس واقعیت، 
يك روايت جذابي از زندگي »خانم ادمین« است؛ عنصر پیوستي 
گروهك داعش! زني كه از صحنه هاي دلخراش كشتار داعش، لذت 
مي برد و فكر مي كند ديدن اجراي حكم دين، خوب است؛ زني كه 
اعترافات جالبي درباره امیران داعش مطرح مي كند. چاپ س��وم 
مار و پله، داستان امنیتي بر اساس زندگي ادمین كانال داعش در 
ايران در قطع رقعي و 404 صفحه به قلم فائقه میرصمدي توسط 
انتشارات ش��هید كاظمي روانه بازار شد. عالقه مندان جهت تهیه 
و سفارش اين كتاب مي توانند از طريق س��ايت رسمي انتشارات 
شهید كاظمي به نشاني nashreshahidkazemi. ir يا سايت 
manvaketab. ir و همچنین از طريق ارسال نام كتاب به سامانه 

پیام كوتاه 3000141441 كتاب را تهیه نمايند.
..................................................................................................................

 قدرداني كميسيون فرهنگي 
از صداوسيما براي پخش »سوم حوت«

حس�ين جالل�ي، نماين�ده مجلس گف�ت: پ�س از پخش 
فيلم س�ينمايي »س�وم حوت« به مناس�بت ۱00س�الگي 
كودت�اي رضاخ�ان، كميس�يون فرهنگ�ي مجل�س در 
نام�ه اي از رئي�س س�ازمان صداوس�يما قدردان�ي كرد. 
»حس��ین جاللي« نماينده مردم رفس��نجان با بیان اينكه در 
س��الگرد 100س��الگي كودتاي رضاخان قلدر، فیلم��ي با نام 
»سوم حوت« از تلويزيون پخش ش��د كه مورد استقبال مردم 
قرار گرفت به فارس گفت: رياست محترم كمیسیون فرهنگي 
مجلس صالح ديدند با ارس��ال نامه اي از آقاي علي عس��كري، 

رئیس سازمان صداوسیما قدرداني و تشكر كنند. 
وي ادامه داد: اين اثر به دلیل محتواي بسیار غني ای كه داشت 
مورد توجه قرار گرفت و كمیسیون فرهنگي بنا بر وظیفه خود از 
سازندگان اين اثر تشكر كردند. اگر ما تاريخ را ننويسیم، برايمان 
مي نويسند و اگر به تصوير نكشیم، همان طور كه مي خواهند 

برايمان به تصوير مي كشند. 

دیدهبان

بازگشت »گاندو« در نوروز 
 بازگشت سريال گاندو از اين نظر مي تواند حائز اهميت باشد كه در صورت تجديد موفقيت فصل اول

بار ديگر سطح توقع و انتظار بينندگان از مجموعه هاي پليسي و جاسوسي افزايش پيدا مي كند

تلویزیون
    محمدصادق عابديني

فصل جديد سريال گاندو براي پخش در نوروز 
پيش رو آماده شده است. با پخش اين سريال 
امنيتي، شبكه3س�يما برخالف روال رايج در 
اعياد كه سريال هاي كمدي و طنز از تلويزيون 
پخ�ش مي ش�ود، يك مجموع�ه داس�تاني با 
موضوع جدي و امنيت�ي را روي آنتن مي برد. 
با حذف سريال كمدي »بوتیمار«، شبكه3 سیما 
س��ريال جديدي را براي پخش نوروزي انتخاب 
كرد. مجموعه جديدي كه اين شبكه براي نوروز 
روي آنتن خواهد فرس��تاد، فصل دوم از سريال 
گاندو است كه فعاًل با نام موقت »لوتي« معرفي 

شده است. 
   تغيير سريال كرونايي!

شبكه3 از مدت ها پیش س��ريالی كمدي را براي 
پخش نوروزي آماده مي كرد. مجموعه تلويزيوني 
»بوتیمار« ب��ه كارگرداني علیرضا نج��ف زاده و 
تهیه كنندگي مهران مهام، طنز اجتماعي بود كه 
با قصه كرونا آغاز مي شد. اين سريال ابتدا »ويال« 
نام داشت، اما در طول ساخت به »بوتیمار« تغییر 
نام داد. در اين سريال مجموعه اي از بازيگران ثابت 
مجموعه ه��اي طنز تلويزيون��ي از حمید لواليي 
گرفته تا مرجانه گلچین حضور دارند. در معرفي 
كوتاه اين مجموعه تلويزيوني بوتیمار آمده است: 
»بوتیمار همیش��ه در تشنگي به س��ر مي برد اما 
آن هنگام كه به رودخانه يا دريا مي رس��د، نگران 
مي شود كه مبادا آب دريا تمام شود و او از تشنگي 
بمیرد، پس آب نمي خورد و تشنه مي ماند... بوتیمار 
همیشه نگران فرداست« كه عماًل هیچ توضیحي 
درباره داستان ارائه نمي كند. اما تهیه كننده آن در 
گفت وگويي، در مورد داستان اين فیلم مي گويد: 
»اين سريال با كرونا شروع مي شود، چون ما واقعه 
مهمي در كشور داشتیم كه خیلي ها را هم از دست 
داديم، از اين رو كرون��ا را به قصه خود آورده ايم.« 
وي مي افزايد: »در همین اوضاع كرونايي كاراكتر 

قصه فش��ارهاي اقتصادي زي��ادي را هم تحمل 
مي كند و درگیر يك كالهبرداري هم مي شود و 
در نهايت پزش��ك به او توصیه مي كند كه براي 
آرامش به يك س��فر برود.« بوتیمار با مشكالت 
متعددي از جمله ورود نی��روي انتظامي و حذف 
برخي از سكانس هاي پلیسي مواجه بوده است و 
مشخص نیست چرا با وجود آنكه تا چند روز پیش 
اين س��ريال به عنوان مجموعه ن��وروزي معرفي 
شده بود، به ناگاه رسانه ها از تغییر سريال نوروزی 

شبكه3  خبر مي دهند. 
   »لوتي« همان »گاندو« است!

مه��دي آذرپندار مدير فیلم و س��ريال ش��بكه3 
س��یما در معرفي مجموعه اي كه قرار اس��ت در 
نوروز از اين شبكه پخش شود، گفته است: »لوتي 
تقالي يكي از سرويس هاي جاسوسي بیگانه براي 
ضربه زدن به ايران و مقابله نیروهاي داخلي با اين 
توطئه را به تصوير خواهد كشید.« به نظر مي رسد 
سازندگان سريال گاندو براي دور ماندن از حواشي 
و حساسیت هايي كه دور اين سريال مي گذرد، از 
عنوان موقتي »لوتي« استفاده كرده اند و »گاندو« 
در نهايت با اس��م اصلي خود روي آنتن ش��بكه3 
مي رود. مس��ئله پنهان كاري باعث شده است كه 
هیچ خبري از مراحل ساخت فصل دوم از سريال 
گاندو منتش��ر نش��ود و كلیت خبري كه از سوي 
روابط عمومي اين سريال منتشر شده، از حضور 
امیريل ارجمند به عنوان بازيگر جديد س��ريال و 

فیلمبرداري سكانس هايي از آن در منطقه گرمدره 
تهران خبر مي دهد. 

   چ�را بازگش�ت »گان�دو« مي تواند مهم 
باشد؟

فصل اول س��ريال »گاندو« با پرداخت به يكي از 
مهم ترين پرونده هاي جاسوسي، يعني بازداشت 
»جیسون رضائیان« و تبادل او، يكي از پربحث ترين 
مجموعه هاي تلويزيوني را رقم زد كه در داخل باعث 
دعواهاي سیاسي شد و واكنش هاي بین المللي را 
به دنبال داشت. اين سريال بار ديگر قدرت جذب 
مجموعه هاي تلويزيوني با تم امنیتي را نشان داد 
كه متأسفانه هیچ كدام از تولیدات بعدي نتوانستند 
به موفقیتي كه گاندو رسیده بود برسند و حتي كار 
به لوث شدن فعالیت هاي امنیتي و مضحك شدن 
مسئله تأمین امنیت كشیده شد. اكنون بازگشت 
سريال گاندو مي تواند از اين نظر حائز اهمیت باشد 
كه در صورت تجديد موفقیت فصل اول، بار ديگر 
سطح توقع و انتظارات بینندگان از مجموعه هاي 

داستاني تلويزيوني افزايش پیدا كند. 
   رقباي »گاندو«!

»جوان« در روزهاي آينده به مسئله سريال هاي 
نوروزي تلويزيون خواهد پرداخت، اما در موضوع 
گاندو و در صورتی كه شبكه3 تصمیم خود را تغییر 
ندهد، مي توان گفت كه اولین و ش��ايد مهم ترين 
رقیب گاندو براي نوروز پیش رو سريال »نون.خ« 
خواهد بود كه فصل سوم از آن قرار است از شبكه 
يك س��یما پخش ش��ود. مجموعه »ن��ون.خ« به 
كارگرداني سعید آقاخاني، داستان زندگي خانواده 
نورالدين خانزاده است كه يك كرد خانواده دوست 
است و عالوه بر مس��ئولیت نگهداري از خانواده و 
دخترانش، به عنوان معتمد محلي مسئولیت هاي 
اقتصادي و اجتماعي را بر عه��ده دارد. فصل دوم 
اين سريال نیز مانند س��ريال »پايتخت« به دلیل 
همه گیري ويروس كرونا ناتمام باقي ماند و اكنون 
داستان اين سريال در سومین فصل ادامه مي يابد. 
»نون.خ« به دلیل پرداخت ب��ه جغرافیاي ايران و 
برون رفت از فضاي شهري تهران، با استقبال خوبي 
به خصوص در اس��تان هاي كردنشین روبه رو شد 
و همین عامل باعث مي ش��ود كه در نوروز نیز به 
احتمال زياد اصلي ترين گزينه مردم براي تماشاي 
تلويزيون باشد. گاندو براي آنكه نوروز را با موفقیت 
پش��ت س��ر بگذارد، بايد تالش كند در رقابت با 
»نون.خ« مخاطب بیش��تري جذب كند. پخش 
گاندو به دلیل تم امنیتي اين سريال يك ريسك 
بزرگ براي نوروز به شمار مي رود. اغلب سريال هاي 
نوروزي بنا به يك س��نت ماندگار، مجموعه هاي 
كمدي و طنز هستند و ساختارشكني شبكه3 براي 
پخش سريالي جدي با داستاني امنیتي، مي تواند 
در صورت موفقیت به ذائقه س��ازي در مخاطبان 

نوروزي سیما منجر شود.

نويسنده شايسته تقدير سي وهشتمين دوره جايزه كتاب سال:
 شاعران ايراني غيرمستقيم 

از ابن عربي در جهان بيني خود استفاده كرده اند
نويسنده شايس�ته تقدير سي وهشتمين دوره 
جايزه كتاب سال مي گويد: اين اثر از نظريه منطق 
گفت وگوي »باختين« براي بررسي جريان شناسي 
عرفان ابن عربي در ادب فارسي بهره برده است. 
مهدي حیدري، نويس��نده كتاب »جريان شناسي 
عرفان ابن  عربي در ادب فارس��ي« و از شايستگان 
تقدي��ر سي وهش��تمین دوره جايزه كتاب س��ال 
جمهوري اسالمي ايران درباره اين اثر به ايبنا گفت: 
در اين كتاب صورت جريان شناسانه عرفان ايراني 
بررسي شده است. در حقیقت تحوالت عرفان ايراني 
كه متعلق به اسالم و ايران است و در ادبیات پشت 
سر گذاشته ايم نشان داده  ش��ده، يعني از آغاز كه 
عرفان و ادبیات عرفاني شكل مي گیرد چه جريان ها 

و شاخه هايي ايجاد شده و چه ويژگي هايي دارد. 
حیدري افزود: بر اساس شاخصه هايي كه از مكتب 
ابن عربي بیرون مي كش��یم مانند »نور و درخت«، 
»ساغر و مي«، »آب و اشكال گوناگون آن«، »نقطه 
و دايره و اعداد و حروف« مي بینیم در سؤاالتي كه 
ابن عربي مط��رح مي كند، مي خواهد نش��ان دهد 
همه كثرات از يك وحدتي پديد آمده اند. بر اساس 
اصطالحاتي كه ابن عربي در آثارش بیان مي كند- به 
ويژه شارحان مطرح كرده اند- كتاب هاي او داراي 

اصطالحاتي اس��ت كه در دوره ه��اي بعد به عنوان 
عرفان نظري رواج پیدا مي كند. اصطالحات به شكل 
جريان شناسانه در ادبیات فارسي بررسي شده اند. 
نشان داديم شاعراني كه اولین بار از ابن عربي متأثر 

شده اند، چه كساني بوده اند. 
اين پژوهشگر افزود: نخس��تین آنها محیي الدين 
كرماني، اوحدالدين مراغه اي و ش��اعراني اس��ت 
كه در عرف��ان ايراني به نوعي ب��ا اصطالحات ابن 
عربي آشنا ش��ده اند؛ جريان هايي كه صورت گرا 
هستند. شاعراني مانند حافظ و خواجوي كرماني 
به ط��ور غیرمس��تقیم از آث��ار ابن عرب��ي مانند 
»فصوص الحك��م« در جهان بیني خود اس��تفاده 
كرده اند و اين نشان مي دهد فرهنگ عرفاني در آن 

روزگار تأثیر داشته  است. 
او درباره نشان دادن س��هم افكار ايراني در اين اثر 
بیان كرد: افكار ابن عربي تا زماني كه به عالم شرق 
راه نیافته بود از ذوق خالي بود ولي وقتي به دست 
شارحان رس��ید آنها دريافتند ذوق شاعران ايراني 
و هنرنماي��ي ايران��ي و نهادينه ش��دن تفكرات در 
عرفان ايراني- اس��المي چقدر بوده اس��ت. آنها با 
ذوقي كه به آثار ابن عربي افزودن��د، آثار ابن عربي 

را گسترش دادند.

نگاهي به رمان »لحظه هاي سكسكه«
ردپاي پررنگ اقليم 

امین و سعید دو نوجوان دبیرستاني هستند كه درس هر دوي آنها 
از مابقي بچه هاي كالس بهتر اس��ت. آنها سر خواندن درس و به 
اصطالح شاگرد اول بودن باهم رقابت دارند تا اينكه رقابت آنها در 
كالس تبديل به رفاقتي صمیمانه مي ش��ود و در يكي از روزهاي 
دهه1360 خورشیدي تصمیم مي گیرند از مدرسه فرار كنند و 
به جبهه بروند. در يك��ي از عملیات ها از گردان جدا و به  دس��ت 
عراقي ها اس��یر و با ماجراهاي پرفراز و نش��یبي روبه رو مي شوند 
كه ساختار اين رمان طنز را تشكیل مي دهد. اين مختصري بود 
از رمان »لحظه هاي سكس��كه« به قلم احمد اكبرپور كه توسط 
انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان منتشر شده 
است. اين داس��تان در چند زمان و مكان مختلف اتفاق مي افتد، 
مثالً اصل قصه مربوط به يكي از محله هاي شیراز است و مكان دوم 
داستان هم جبهه جنگ است و مكان سوم داستان هم  مربوط به 
ماجراهايي است كه براي اين دو نوجوان در محل اردوگاه اسراي 
ايراني در عراق اتفاق مي افتد. شواهد رمان نشان مي دهد نويسنده 
در نوشتن اين رمان با نقبي كه به روزگار گذشته زده، از خاطرات 
خودش و همكالسي هايش در زمان دانش آموزي و نوجواني الهام 
زيادي گرفته تا توانسته اين رمان را ساخته و پرداخته كند. داستان 
از زبان اول شخص حال روايت مي شود و راوي داستان هم نوجوان 

اول داستان يعني »امین« است. 
لحن داستان صمیمي و نوجوانانه اس��ت و از ويژگي هاي آن دور 
ماندن نويسنده از شعارهاي تصنعي رايج در بعضي از داستان هاي 
جنگ است. قهرمان هاي رمان لحظه هاي سكسكه بسیار ساده و 
بي شیله پیله هستند. آنها بلد نیستند براي دفاع از وطن، حرف هاي 
شعاري و قلمبه سلمبه بزنند و فقط اين را مي دانند كه بايد جلوي 
دشمن ايستاد و مقاومت كرد. امین و سعید در دوران خامي زندگي 
به جبهه مي روند و در اسارت به اوج پختگي در زندگي مي رسند. 
نويسنده در پرداخت داستان از زبان طنز كمك گرفته تا مخاطب 
را خیلي درگیر مصائب جنگ و اس��ارت نكند. تأثیر طنز در اين 
داستان آنقدر زياد است كه حتي نام رمان هم كنايه اي طنزآمیز 
دارد به خصوصیات رفتاري راوي اول داستان، يعني امین هر وقت 
دچار استرس و نگراني مي ش��ود سكسكه اش شروع مي شود كه 

گاهي هم موجب دردسرهايي براي او مي شود. 
از ويژگي هاي انكارناپذير اين داستان، نگاه اقلیم گرايانه نويسنده آن 
است. اكبرپور از آنجا كه خود اهل استان فارس است، وقتي قصه دو 
نوجوان شیرازي را روايت مي كند، بر زمان و مكان، آداب و سنن و 
چگونگي گويش ها و لهجه ها و تكیه كالم هاي بومي هم توجه دارد و 
اين از نكات محوري و مثبت داستان است كه نويسنده به راحتي از 
آن عبور نكرده است: »روي زانو نشسته بودم كه ناگهان بهروز بلند 
شد و سر و صورتم را بوس��ید و گفت: چي شده كاكا؟ چرا قیافت به 
جن زده ها مي بره؟ مي بیني كه هر دوتامون زنده هستیم و اين دو تا 
قلچماق رو اسیر كردي...«)صفحه 52( يا در جايي ديگر كه راوي 
داستان مي گويد: »خودم جوابش دادم و از بهروز هم همین سؤال 
را پرسیدم« )صفحه ۷0(. در جمله  نمونه  دوم كه آوردم، نويسنده 
كلمه )را( حذف كرده است تا بومي بودن گفتار را لحاظ كرده باشد 
اما با اين حال نويسنده بايد آگاه باشد كه از گويش ها و تكیه كالم هاي 
بومي فقط بايد در ديالوگ ها استفاده كند، اگر او در پرداخت داستان 
هم بخواهد بومي نويسي كند بايد مراقب باشد كه جمله اش دچار 
اشكال نگارشي نش��ود، چون عالوه بر اين احتمالش زياد است كه 
مخاطبي كه با آن نوع زبان آش��نايي زيادي ندارد در فهم داستان 
دچار مشكل شود. نويسنده در بسیاري از جمالت، كلمه)را( را كه 
يك نشانه مفعولي در زبان فارسي است، به كار نبرده كه اشتباه است: 
»هر چه دستم ]را[ تكان مي دادم باز دستش را سايه بان چشمش 
كرده و خیره شده بود به حوالي جیپ سوخته...« )صفحه42(. هر 
چند در اين جمله توصیفي، كلمه )حوالي( هم اضافه اس��ت. رمان 

»لحظه هاي سكسكه« در 146 صفحه منتشر شده است. 

رامينجهانپور نقدکتاب

امام زين العابدين)ع(:

از خوش�بختی م�رد، اين اس�ت 

كه محّل كس�ب و كارش در شهر 

خودش باشد و همنشينانش صالح 

باشند و فرزندانی داشته باشد كه 

كمك كار او باشند. 

الكافي: ج ۵ ص ۲۵۷ ح ۱ و 3

كارگردان س�ريال »روزهاي ابدي« مي گويد: بخشي از 
واكنش هاي تند و منفي نشان دهنده اين است كه سريال 
روزهاي ابدي موفق بوده اس�ت و عده اي هم از حركت 
انقالب ناراحت هس�تند كه چني�ن نقدهايي مي كنند. 
»جواد ش��مقدري« كارگردان س��ريال روزهاي ابدي در 
نشست خبري اين سريال گفت: اس��ناد النه جاسوسي در 
اختیار ما قرار داده شد و سه سال گذش��ت تا به متن كلي 
برسیم و در بهمن96 كار را در تهران كلید زديم. بخشي از 
لوكیشن ها در همدان، چالوس و قزوين بود. تعدد لوكیشن 
داشتیم. همچنین دست امريكا در حوادث ديده مي شد و 
بخشي حوادث در تهران پیگیري مي ش��د و غائله گنبد و 
مريوان را هم داشتیم و در نهايت تسخیر النه جاسوسي را 
داشتیم كه هدف اصلي سريال ما بود. وي ادامه داد: خیلي 
از مردم در تماس هاي تلفني مي پرسیدند، ادامه سريال را 
مي سازيد؟ و گفتم تصمیم گیري س��ازمان مهم است و ما 
آمادگي اين را داريم. شمقدري همچنین افزود: سخت ترين 
كار تاريخي س��اختن دهه های 50 و 60 به لحاظ لوكیشن 
اس��ت. اتفاق بعدي هم اي��ن بود كه ما خیلي لوكیش��ن ها 
را نداش��تیم و همین ما را محدود مي ك��رد، مخصوصاً در 
لوكیشن هاي خیاباني و دانشگاه تهران يا سفارت امريكا كه 

از تكنیك جلوه هاي ويژه استفاده كرديم. 
وي ادامه داد: سه س��ال ضبط مان طول كشید و يكسالش 
به خاطر مشكالت مالي و كرونا تعطیل بوديم و هر قسمت 
را به طور متوسط در 10روز گرفتیم. فضاي خارجي سايت 
كبكان همگي به روش 3D انجام شده است و همین تجربه 
گرانبهايي است. بس��یاري از موقعیت هاي سايت كبكان را 
نمي توانید بگويید واقعي نیس��ت و خیلي طبیعي درآمده 
است، حتي سكانس هاي فرودگاه هم از نظر چند خلبان كه 
بررسي كردم، ديدم كه مي گويند واقعي و قابل قبول درآمده 
و ممكن است برخي توقعات ديگري داشته باشند و امیدوارم 

در كارهاي بعدي جبران شود. 
وي ادامه داد: قص��ه و حادثه آرگو دروغ ب��ود و ما قرار بود 
تسخیر النه جاسوس��ي را بازس��ازي كنیم. بخش سفارت 
و تس��خیر النه جاسوسي را خیلي ها دوس��ت داشتند و در 
تماس هاي امروز)ديروز( از مردم پرس��یدم. موضوع آرگو 
اين بود كه شش نفر از اعضاي سفارت توانستند از ايران فرار 
كنند. چند سكانس هم داشتیم كه خانم اكرمي مي گويد 

من چند نفر را ديدم كه فرار كردند. 
شمقدري در ادامه عنوان كرد: اگر شرايط حمايتي بهتري 
بود، هم از نظر مالي و هم حمايتي خیلي بهتر مي توانستیم 
كار كنیم. به رغم مشكالتي كه سر راه مان براي اين كار بود، 
به نظرم ساختن اين كار يك معجزه بود. معتقدم كار خوبي 
است اما مي توانست بهتر باشد. بخشي از واكنش هاي تند و 
منفي نشان دهنده اين است كه كار موفق بوده است و عده اي 

هم از حركت انقالب ناراحت هستند. 
وي ادامه داد: با دو گروه همكاري مان را در بخش جلوه هاي 
ويژه آغاز كرديم. با يكي از آنها همان ابتدا به توافق نرسیديم 
و با گروه بعدي نیز در ادامه كار همكاري مان قطع شد و به 
گروه جديدي رسیديم به سرپرس��تي آقاي امامي و آنچه 
مردم ديدند ص��د درصد بومي و ايراني ب��ود و با خارجي ها 
همكاري نكرديم. در ادامه »محسن علي اكبري« تهیه كننده 
س��ريال روزهاي ابدي عنوان كرد: ما ح��دود 100متر در 
2/5متر ديوار در ش��هرك غزالي ساختیم كه ديوار سفارت 
امريكا بود و پش��ت نداش��ت و پشتش پرده س��بز بود كه 
30درصد از دكور ما را ش��امل مي ش��د. اين ديوار هست و 
ماندگار است و مثل دكورهاي كارهاي قبلي ام در شهرك 

سینمايي مي ماند براي كارهاي بعدي. 
وي ادامه داد: درباره فصل های دوم و سوم اين سريال يادم 
است كه از همان روزهاي اول تصويربرداري آقاي شمقدري 
دغدغه اش را داشت و امیدوارم دوستان نیز همكاري كنند. 
بايد قراردادي براي نگارش متن ها بس��ته ش��ود. دو دانگ 
شهرك غزالي به نام من است! )خنده( مشكلي در شهرك 
نداشتیم و مشكل ما ش��رايط جوي و لوكیشني بود كه سه 
سريال باهم تصويربرداري داشتند و همین كمي كار ما را 

مختل مي كرد.

فص��ل اول س��ريال »گان��دو« ب��ا 
پرداخ��ت ب��ه يك��ي از مهم ترين 
پرونده ه��اي جاسوس��ي، يعني 
بازداش��ت »جيس��ون رضائيان« 
و تبادل او، يك��ي از پربحث ترين 
مجموعه هاي تلويزيوني را رقم زد
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