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سريال ارزشي تلويزيون در صدر نظرسنجي »سين مثل سريال« جاي گرفت

»آرام مي گيريم« در صدر آرام گرفت
    محمدصادق عابديني 

مجموعه تلويزيون�ي »آرام مي گيريم« چن�د روز پس از 
پايان پخش خ�ود از تلويزي�ون، در نظر س�نجي برنامه 
»س�ين مثل س�ريال« در صدر آراي مردمي قرار گرفت. 
در بخش دوم از نظر س��نجي برنامه تلويزيوني »س��ین مثل 
سريال« كه از شبكه اول سیما پخش مي شود، سريال »آرام 
مي گیريم« به كارگرداني روح اهلل سهرابي كه در 42 قسمت 
از شبكه 2 سیما پخش شد، توانست با اختالف فاحش نسبت 
به ديگر رقبايش در صدر قرار گیرد. اگرچه هنوز نظر سنجي 
اين برنام��ه كه از طريق س��امانه موبايلي انج��ام مي گیرد به 
پايان نرسیده است، ولي »آرام مي گیريم« با استقبال خوب 
رأي دهندگان نسبت به ديگر مجموعه هاي تلويزيوني آراي 

بسیار بیشتري را كسب كرده است. 
    »س�ين مثل س�ريال« محل رقابت س�ريال هاي 

تلويزيوني 
برنامه »س��ین مثل سريال« از س��وي گروه اجتماعي شبكه 
اول سیما و با اجراي امیر حسین مدرس هر شب از اين شبكه 
تلويزيوني پخش مي شود. در اين برنامه با نظر سنجي از میان 
بینندگان تلويزيون، بهترين ه��اي مجموعه هاي تلويزيوني 
انتخاب مي شوند كه شامل، بهترين سريال، بهترين بازيگر مرد 
و بهترين بازيگر زن خواهد شد. ابتدا قرار بود اجراي اين برنامه 
بر عهده محمد سلوكي باشد كه گويا حواشي حضور اين مجري 
در اجراي يك جشنواره فیلم منسوب به شبكه اي ماهواره اي 
باعث شد اجراي »سین مثل سريال« به امیر حسین مدرس 
برسد. از هفته گذشته با اعالم 13 مجموعه تلويزيوني شامل 
آرام مي گیرم، برادر، پادري، پرس��تاران، پري��ا، چرخ و فلك، 
زعفراني، قرعه، گشت ويژه، لیسانسه ها، ماه و پلنگ، محله گل 
و بلبل و هشت و نیم دقیقه، سامانه موبايلي #3* براي كسب 
آراي مردمي به راه افتاد. عالوه بر مجموعه هاي تلويزيوني نام 
20 بازيگر مرد و 20 بازيگر زن س��ريال هاي تلويزيوني براي 

انتخاب بهترين بازيگر مرد و زن نیز منتشر شد. 
در مرحله مقدماتي اين رأي گیري با حذف سريال هايي كه 
آراي كمتري كسب كرده بودند، شش سريال »آرام مي گیريم، 
برادر، پادري، لیسانسه ها، محله گل و بلبل و 8 و نیم دقیقه« 
در رأي گیري باقي ماندند. برنامه »سین مثل سريال« تا روز 
29 اسفند ماه ادامه خواهد داشت و برگزيدگان اين برنامه در 
ويژه برنامه »بوي عیدي« كه برنامه ويژه سال تحويل شبكه 

اول سیما است، حاضر خواهند شد. 
     غيبت معنادار معماي شاه 

در لیست مجموعه هاي تلويزيوني برنامه »سین مثل سريال«، 

غیبت يك مجموع��ه تلويزيون��ي كاماًل به چش��م مي آيد. 
»معماي شاه« سريالي كه براي تولید و پخش آن از تلويزيون 
برنامه ريزي سنگیني ش��ده بود در فهرست اعالمي بهترين 
س��ريال هاي س��ال 95 قرار نگرفت. ش��نیده هاي »جوان« 
درباره غیبت اين سريال حكايت از دو موضع دارد، ابتدا اينكه 
دست اندركاران برنامه »سین مثل سريال« نمي خواستند يك 
مجموعه »الف ويژه« در كنار سريال هاي عادي تلويزيوني قرار 
گیرد و دوم اينكه نوعي هراس از اينكه »معماي شاه« نتواند 
در رأي گیري ها رتبه اول را كسب كند نیز وجود داشته داست. 
به همین دلیل شبكه اول سیما ريسك نكرده و جايگاه ممتاز 
»معماي شاه « را در رقابت با سريال هاي كم هزينه تلويزيوني 

به خطر نینداخته است. 
اين موضع محافظه كارانه در حالي اتخاذ مي شود كه »معماي 
شاه« با وجود همه انتقاد هايي كه به آن وارد شده بود از جمله 
پر بیننده ترين و تاثیرگذار ترين سريال هاي چند سال اخیر 

تلويزيون بوده است. 
    آرام مي گيريم در صدر 

همان طور كه در زمان پخش مجموعه داستان اين سريال 
خانوادگي مخاطبان زيادي را جذب كرده بود، اكنون نیز در 
رأي گیري برنامه »سین مثل سريال«، با فاصله زيادي از ديگر 
رقبا »آرام مي گیريم« در صدر محبوب ترين مجموعه هاي 
تلويزيوني قرار گرفته اس��ت. »آرام مي گیريم« روابط يك 
خانواده ايراني را به تصوير كشید و توانست در ذيل ملودرام 
خانوادگي مفاهیم ارزشي مانند ايثار و شهادت را تبیین كند 
و بر ارزش هاي اخالقي جامعه اس��المي تأكید داشته باشد. 
نامه هاي متعددي از جمله نام��ه ايثارگران و نامه جمعي از 
مادران شهدا در تقدير از سريال آرام مي گیريم، نشان دهنده 
ارتباط خوبي است كه جامعه با اين س��ريال برقرار كردند. 
موفقی��ت »آرام مي گیريم« در نظر س��نجي »س��ین مثل 
سريال« را مي توان در ادامه بازخوردهاي خوب اين سريال در 

میان بینندگان تلويزيون دانست.

   فرزين ماندگار
 »آيا ب�راي تبلي�غ فيلم مان ح�ق داريم ه�ر كاري دلمان 
مي خواه�د بكني�م؟« عب�ارت مذك�ور را ف�رزاد موتمن، 
كارگردان سينما درباره تيزر تبليغاتي عجيب فيلم آباجان 
توئيت كرده است؛ تيزري كه فضاي غيرمرتبط آن با فيلم 
هاتف عليمرداني همه را متعجب كرده است چراكه در اين 
تيزر مي توان كمتري�ن ارتباطي با فيلم آباجان مش�اهده 
كرد. فيلمي ك�ه از فضايي تل�خ مانند فيلم اب�د و يك روز 
برخوردار است و خيلي ها شباهت و كپي برداري يا حداقل 
تأثيرپذيري واضح از آن فيلم را ديده و به آن اشاره كردند 
با طراحي تيزري نامربوط به مخاطب آدرس غلط مي دهد. 
پرسش فرزاد موتمن سؤال مهمي است. اينكه اساسا اين حق 
كه هر ملغمه اي به عنوان تیزر تبلیغاتي ساخته شود محفوظ 
است؟ آيا اين نوعي كالهبرداري محسوب نمي شود كه چیزي به 
مخاطب نشان دهیم و با كشاندن او به سالن سینما چیز ديگري 

به او نشان دهیم؟ 
اخیرا در فضاي مجازي تی��زري تبلیغاتي با ن��ام فیلم آباجان 
منتشر ش��ده كه در آن از چهره هاي مش��هوري چون مرحوم 
عباس كیارس��تمي، علي معلم، منتقد تازه رحل دنیا گفته كه 
معلوم نیست اگر زنده بود فیلم آباجان را تأيید مي كرد يا خیر 
و سینماگراني چون اصغر فرهادي و مسعود كیمیايي استفاده 
شده است. در واقع در اين تیزر تبلیغاتي به مرده و زنده سینماي 
ايران رحم نكرده اند و از هر چهره اي كه اعتباري در س��ینماي 
ايران دارد بدون اينكه از او اجازه اي در اختیار داشته باشند براي 

تبلیغ فیلمشان استفاده كرده اند. ريشه اين ماجرا را يا بايد به 
حساب كمبود شعور گذاشت يا به حس��اب شارالتانیزمي كه 
وقعي به قواعد بديهي اخالقي نمي گذارد و س��ود برايش از هر 

چیزي اصالت بیشتري دارد. 
در مورد فیلم هم مي توان گفت گاهي الزم اس��ت كه فیلمساز، 
سالي يك فیلم ساختنش را متوقف كند و قدري به فكر و ذهنش 
استراحت دهد تا فرصت بازيابي و بازآموزي پیدا كند. علیمرداني 
نی��از دارد يك بار ديگر قواعد قصه نوش��تن و قص��ه گفتن را با 
خود مرور كند و الاقل ساخته هاي قبلي خود را براي فراگیري 
مجدد، تماشا كند. فیلمس��از، آباجان را هم با خاطره هاي سال 
65 خود س��اخته هم با قدرت تحلیل و درك همان سال. يعني 
10سالگي اش. اكتفا به عقل 10 سالگي براي روايت نسبت شهرها 
و آدم هايش با دفاع مقدس چه نام دارد؟ آباجان نه كمدي است 
نه شیرين و سرحال. بنابراين گول حقه بازي و كالهبرداري تیزِر 

كارتوني و تبلیغات تین ايجري فیلم را نبايد خورد.

    هادي عسگري
در سكوت وزارت ارشاد بار ديگر نس�خه بازبيني يك فيلم 
سينمايي سر از بازار در آورد، اين بار فيلم »عصباني نيستم« 
كه از جمله فيلم هاي توقيفي سينما است، در شبكه مويرگي 
پخ�ش فيلم ه�اي قاچ�اق و غيرمجاز توزيع ش�ده اس�ت. 
نسخه بازبیني وزارت ارش��اد، به دلیل واتر مارك خاص وزارت 
ارشاد از ساير نسخه هاي فیلم ها به راحتي قابل تفكیك و مجزا 
شدن است. اين نسخه براي بازبیني فیلم جهت اخذ پروانه نمايش 
است و دسترسي به آن كاماًل محدود و در اختیار وزارت ارشاد و 
سازمان سینمايي است. از آنجايي كه اين فیلم پیش از بازبیني 
نهايي ازسوي ممیزان وزارت ارشاد تهیه مي شود، اغلب با نسخه 
فینال فیلم ها متفاوت بوده و داراي سكانس ها يا پالن هايي است 

كه در نسخه اكران عمومي فیلم وجود ندارد. 
با وجود اينكه نس��خه بازبیني ارش��اد در محیط ايزوله سازمان 
سینمايي نگهداري مي شود، تنها در امسال سه عنوان فیلم از اين 

نوع نسخه ها به صورت قاچاق عرضه شده است. فیلم هاي »ابد و 
يك روز« ساخته سعید روستايي، » فروشنده« اصغر فرهادي و 
در آخرين نمونه »عصباني نیستم« به كارگرداني رضا درمیشیان 
از جمله فیلم هايي بودند كه نسخه بازبیني ارشادشان به بیرون از 

وزارتخانه برده و فروخته شده است. 
هنوز مقامات وزارت ارش��اد درب��اره اينكه چطور ي��ك فیلم از 
داخل وزارتخانه به بیرون راه پیدا مي كند توضیحي نداده اند و با 
سكوت شان مهر تأيیدي بر قاچاق اين فیلم ها زده اند. در عوض 
سازمان س��ینمايي با ايجاد »س��تاد صیانت« و با كمك نیروي 
انتظامي بارها اقدام به جمع آوري فروشندگان خرده پاي فیلم هاي 

غیرمجاز از سطح شهر ها كرده است. 
قاچاق دو فیلم »ابد و يك روز« و »فروشنده«در حالي كه اكران 
آنها بدون مشكل بود، تنها از نظر اقتصادي به فیلمساز ضرر زده و 
جايگاه ارشاد را به عنوان حامي هنرمندان مخدوش كرده است. 
اما درباره نسخه قاچاق شده »عصباني نیستم« توزيع اين فیلم كه 
سه سال است در توقیف به سر مي برد، آن هم در شرايطي كه به 
انتخابات رياست جمهوري نزديك مي شويم، شبهه انگیز است. 

»عصباني نیس��تم« دومین ساخته رضا درمیش��یان است. اين 
فیلم در حال و هواي س��ال 88 مي گذرد و ب��ه خاطر طرفداري 
از جريان فتنه 88، بعد از اكران در جش��نواره فیلم فجر توقیف 
شد. خبرگزاري فارس در گزارشي از توزيع نسخه بازبیني ارشاد 
اين فیلم در استان البرز خبر داده اس��ت. نسخه اي كه در تاريخ 
92/10/1 آماده شده است و حاال بعد از سه سال مشخص نیست 

چطور به خارج از وزارت ارشاد راه يافته است.

سرشار: جايزه هاي ادبي دولتي تعطيل شوند
محمدرضا سرش�ار در ارزيابي فعاليت هاي فرهنگي در س�الي كه گذش�ت، 

خواهان تعطيلي جايزه هاي ادبي دولتي شد. 
اين نويسنده در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: سال هاست جوايز ادبي دولتي همچون 
كتاب س��ال، جالل آل احم��د و. . . كه همه با بودج��ه بیت المال راه ان��دازي و اداره 
مي شوند شكل گرفته اند. به نظر مي رسد فرهنگ وقتي دست دولت ها مي افتد دچار 
نوسان هايي مي ش��ود و به سمت و سوي گرايش هاي سیاس��ي جناح پیروز كشیده 
مي ش��ود كه اين به ضرر فرهنگ كشور اس��ت. او در ادامه گفت: در چنین وضعیتي 
فرهنگ آسیب پذير مي شود. متأس��فانه كتاب هاي درسي ما هم دچار اين وضعیت 
شده، به ويژه آن بخش هايي كه مربوط به علوم انساني است. هر مملكتي اگر بخواهد 
هر چهار يا هشت سال يك بار سیاس��ت هاي فرهنگي اش طبق سلیقه جناح حاكم 
تغییر كند آسیب پذير خواهد بود. سرشار تأكید كرد: اگر بخواهیم مملكت را از نظر 
فرهنگي به وضعیتي باثبات برسانیم بايد سیاس��ت هاي فرهنگي را از دست دولت 
بیرون بیاوريم و آن را به نهاد مقام معظم رهبري وابسته كنیم. در اين صورت نه تنها 
سیاست هاي كالن فرهنگي با تغییر دولت ها دچار نوسان نمي شود بلكه منافع گروه 
حاكم بر منافع ملي ارجحیت پیدا نمي كند. او در ادامه افزود: همچنان كه اين اتفاق 
خوب درباره سیاست گذاري هاي راديو و تلويزيون افتاده است و ما با تغییر دولت ها 
شاهد نوسان در اين دستگاه دولتي نبوده و نیستیم. اما اگر تعیین سیاست هاي كالن 
فرهنگي همچنان در دست دولت ها باشد، بهتر است همه جوايز دولتي تعطیل شود 
تا اوالً شاهد هدر رفتن پول بیت المال نباش��یم و ثانیأ زمینه سوء استفاده جناح ها از 
چنین جوايزي برطرف شود. محمدرضا سرشار تأكید كرد: اگر امثال من نسبت به اين 
موضوع حساسیت نشان مي دهند، به اين دلیل است كه اهمال كاري ها به نام نظام تمام 
مي شود؛ در حالي كه نظام در اين میان نقشي ندارد. از سوي ديگر هزينه  چنین جوايزي 

از بیت المال صرف مي شود وگرنه نسبت به جوايز خصوصي حساسیتي نیست.

رجل سياسي يا هنري، مسئله اين است
انتخابات نزديك است و برخي از رجال سیاسي بنابر رسم و آيین 
مخصوص اين دوران، خود را به ظاهر شیفته و شیداي فرهنگ 
و هنر نشان مي دهند، يكي براي تماشاي فیلم در پرديس هاي 
سینمايي عزم خود را جزم مي كند و ديگري به ديدن تئاتري در 
سالن نمايش مي رود و خالصه اينكه ترافیك سیاستمداران در 
جاده فرهنگ و هنر اجرا به اجرا و سانس به سانس بیشتر و بیشتر 
مي شود اما دقیقاً از فرداي انتخابات ديگر در اين جاده پرنده هم 
پر نمي زند تا انتخابات بعدي. رفتاري كه از س��وابق و تجاربش 
چنین برمي آيد كه با هر قصد و نیتي كه باشد قطعاً خیروبركتش 
نه براي هنر و نه هنرمندان كه تنها براي سیاستمداران و رجال 
مورداش��اره خواهد بود و تنها لطفش براي جامعه هنري سوژه 
شدن حضرات و جريانات متبوع شان آن هم تا روزها، ماه ها و حتي 

تا سال هاي طوالني خواهد بود. 
رفتار نخ نما شده اي كه متأسفانه به  رغم ظهور و بروز شیوه هاي 
نوين تبلیغاتي همچنان برخي از سنتي كاران حوزه سیاست بر 
انجام دادنش اصرار مي ورزند اما غافل از اينكه ديگر در اين روزگار 

كیست كه فريب اينگونه رفتارها را بخورد.
متأس��فانه يا خوش��بختانه مقوله هن��ر در كش��ور به رغم تمام 
كاس��تي ها و كم توجهي ها و حت��ي بعضاً ظلم هاي��ي كه به آن 
روا شده اس��ت، داراي ظرفیت و پتانسیل بس��یار بااليي است، 
به گونه اي كه َرُجل عاقل، آگاه و فعال در سیاس��ت اگر بتواند در 
اين حوزه اعتقاد و اعتماد اهالي آن را جلب كند تصور می كند در 
ورطه آزمون ملت ايران از شانس بیشتری برخوردار مي شود از 
همین رو است كه بسیاري از لیدرها و جريانات سیاسي در اين 
حوزه دست به سرمايه گذاري هاي طوالني مدت زده اند اما غافل از 
اينكه هنر و هنرمند را جز با زبان خودش هرگز نخواهند توانست 
شناخت و قطع به يقین اهالي هنر نیز آن قدر ديده و نگريسته اند 
كه ديگر بعد از سه دهه فرق عكس يادگاري و شعار را با دغدغه 
و عمل گرايي صادقانه تش��خیص دهند اما شايد بنا بر احترام به 
میهمانان يكي دو شبه سالن هاي شان اهل عیان و بیان كردن اين 
بازي هاي سیاسي نباشند اما در دل وجانشان خوب مي دانند كه 

آنان چرا و براي چه آنجا هستند. 
در مجال��ي مفص��ل  در خصوص عل��ل و چراي��ي اي��ن رفتار و 
پتانسیل هاي موجود سخن گفته خواهد شد اما آنچه بناي تحرير 
اين چند سطر شده گسترش اين قبیل رفتارها در آستانه انتخابات 
سال آينده كش��ور در برخي افراد، حامیان و لیدرهاي جريانات 
سیاسي كشور است آن هم در شرايطي كه جامعه هنري در ايام 
پاياني سال و در اوج ناباوري هر روز سیاهپوش يكي از اهالي خود 
شده است. نگارنده خاضعانه و صادقانه از سیاستمداران و بزرگان 
آن حوزه تقاضا دارد به جاي برخي رفتارهاي نمايشي كه سال هاي 
سال است بر همگان علي الخصوص بر اهالي هنر عیان شده است 
به ارائه  برنامه هاي تبییني، تشريحي و تفسیري در مقوله مربوط 
بپردازند ت��ا از رهیافت آن اهالي هنر با آگاه��ي جامع و كامل به 

انتخاب اصلح و مناسب دست پیدا كنند.

تبليغی كه به مخاطب آدرس غلط مي دهد
سوء استفاده از مرده و زنده در تيزر تبليغاتي يك فيلم

باز هم نسخه بازبيني يك فيلم به بازار قاچاق شد
چراغ سبز به »عصباني نيستم«

    ادبیات

   جواد محرمي
 س�ينماي ايران در نوروز 96 اكران خود را به 
سه فيلم كمدي، دو فيلم اجتماعي و يك فيلم 
در ژانر پليسي جاسوس�ي در كنار فيلم هايي 
در گروه هن�ر و تجربه اختصاص داده اس�ت. 
در آخرين جلسه شوراي صنفي نمايش فهرست 
فیلم هاي انتخاب شده براي اكران در نوروز 96 
تكمیل و نام ش��ش فیلم براي نماي��ش در اين 
مقطع نهايي شد. به اين ترتیب در اولین برنامه 
اكران سینماها در سال جديد نمايش فیلم هاي 
»خوب، بد، جلف«، »آباجان«، »س��ه بیگانه«، 
»ماج��راي نیم��روز«، »ي��ك روز بخصوص« و 
»گشت 2« قرار دارند كه در اينجا برخي حواشي 

و اطالعات آن را مرور مي كنیم. 
   ماجراي نيمروز

تريلر پلیس��ي- جاسوس��ي ماجراي نیمروز كه 
توانست در جشنواره فیلم فجر نگاه ها را به خود 
جلب كند و در كنار بهترين فیلم، جايزه بهترين 
فیلم از نگاه تماشاگران و نیز بهترين فیلم از نگاه 
ملي را به خود اختصاص ده��د در اكران نوروزي 

سینماي ايران قرار دارد. 
محمدحس��ین مهدوي��ان پس از س��اخت فیلم 
»ايستاده در غبار« كه مورد تحسین قرار گرفت، 
در دومین ساخته سینمايي اش به تهیه كنندگي 
محمود رضوي سراغ مقطعي از تاريخ معاصر ايران 
رفت كه در ان نیروهاي سپاه به دنبال دستگیري 
سركردگان سازمان تروريستي مجاهدين خلق 
هستند كه دست به ترور شهید بهشتي و شهید 

رجايي زده اند. 
در»ماجراي نیمروز« مه��رداد صديقیان، احمد 
مهرانفر، هادي حجازي فر، مه��دي زمین پرداز، 
حس��ین مهري، محی��ا دهقاني، لین��دا كیاني، 
امیراحمد قزويني، امیرحس��ین هاشمي و جواد 
عزتي با حضور مه��دي پاكدل ب��ه ايفاي نقش 

پرداخته اند. 
  تناقض حوزه هنري در اكران گشت2

كمدي گش��ت 2، فیلم جديد س��عید س��هیلي 
از آن دس��ت فیلم هاي��ي بود كه از هم��ان زمان 
ش��روع به س��اختش، انتظار مي رفت استقبال 
»گشت ارش��اد« را تكرار كند، چون قرار بود در 
اين فیلم ادامه داس��تان زندگي س��ه شخصیت 
اصلي »گشت ارش��اد« را ببینیم، اما حاشیه  اين 
فیلم كه سازنده اش مجبور به تغییر اسمش هم 

ش��د، از رونمايي در جشنواره س��ي وپنجم فجر 
شروع شد و حتي مي رفت كه به توقیف هم منجر 
شود. اغلب خبرنگاران در نشست خبري به برخي 
ديالوگ هاي فیلم انتقاد وارد كردند؛ انتقادهايي 
كه به نظر مي رسد در كوتاه و اصالح كردن فیلم و 
تهیه نسخه اكران آن تأثیرگذار بوده است. ضمن 
اينكه اظهارنظر مسعود فراستي درباره گشت 2 
در مجلس نیز مدتي جنجال آفرين شد و واكنش 
حمید فرخ نژاد بازيگر و تهیه كننده فیلم را در پي 
داشت. فراستي در جريان پايین كشیدن گشت 
ارشاد 1 از سینماها در س��ال 90 در مقابل حوزه 
هنري و انصار حزب اهلل قرار داشت. جالب است كه 
حوزه هنري كه در زمان شمقدري اقدام به تحريم 
فیلم سهیلي كرده بود اين بار و در دولت يازدهم 
در رويكردي كاماًل متفاوت گشت 2 را به عنوان 

سرگروه اكران مي كند. 
  ضد حماسه اي به نام آباجان

هات��ف علیمردان��ي ك��ه مدت��ي قب��ل فیل��م 
»هفت ماهگي« را بر پرده داشت، فیلم جديدش 
را به دبیرخانه جش��نواره ارائه كرد ك��ه با انجام 
اصالحاتي در بخش سوداي سیمرغ پذيرفته شد. 
او مي گويد، »آباجان« از دهه 60 و واقعیت هايي 
كه در آن دوران بود ساخته شده است. وي تأكید 
دارد: در اين فیلم قلمم به سمت خاصي نلغزيده 
اس��ت و »آباجان« فیلم جناح بندي ها نیس��ت. 
به گفته علیمردان��ي »آباجان« با ب��ازي فاطمه 
معتمدآريا در ادامه فیلم هاي ديگرش مضموني 
اجتماعي دارد كه در زمان جنگ روايت مي شود 
و اگرچه شايد آن را بتوان در حوزه دفاع مقدس 
گنجاند، اما نگاه متفاوت��ي دارد چون با تمركز بر 
زندگي اجتماعي مردم ساخته شده است. آباجان 
بیش از اينكه حماسه دفاع مقدس را در بازنمايي 
شكوه و بردباري خانواده ها در پشت جبهه نشان 
دهد بر تلخكامي ها و مصائب جنگ تمركز كرده 
است و تصويري ضدحماسي از دفاع مقدس ارائه 
مي دهد. در اين فیلم عالوه بر فاطمه معتمدآريا، 
شبنم مقدمي، سعید آقاخاني و فريبا متخصص 

هم بازي كرده اند. 
  كمدي ساده و روان قاسمخاني

براي عالقه مندان سینماي طنز و كمدي امسال 
دو فیلم در نوروز اكران مي ش��ود. اولین ساخته 
پیمان قاسمخاني در مقام كارگردان، اتفاقا اولین 
اثري هم بود كه خیلي زود به عنوان اولین فیلم 

اكران نوروزي معرفي شد. قاسمخاني كه فیلمش 
را با محوريت دو شخصیت امتحان پس داده در 
سريال »پژمان« يعني پژمان جمشیدي و سام 
درخش��اني با نام »خوب، بد، جلف« ساخته، از 
اكران جش��نواره اي آن بازخورد خوبي گرفت و 
همین مسئله باعث شد اعضاي شوراي صنفي 
نمايش را براي در لیس��ت اكران ق��رار دادن آن 
در نوروز مجاب كند. قاس��مخاني با تیزهوشي 
از پژمان جمش��یدي در اين فیلم سود مي برد؛ 
بازيگري كه پیش از اين ب��ه عنوان يك بازيكن 
فوتبال در تیم پرسپولیس توپ مي زد و به طور 
جدي در دنیاي بازيگري نیز چندسالي است كه 

خود را محك مي زند. 
قاس��مخاني در جش��نواره فجر، هدف از ساخت 
اين فیلم را ديده شدن و ساخت يك فیلم تجاري 
خاص عنوان ك��رد و گفت: به دنب��ال اين بودم، 

فیلمي بسازم تا مردم با آن ارتباط برقرار كنند.  
  يك ملودرام درباره مسئوليت اجتماعي 
همايون اسعديان حدود پنج سال پس از ساخت 
فیلم »بوس��یدن روي م��اه« اين ب��ار يك فیلم 
اجتماعي ساخته كه ش��خصیت اصلي آن يك 
روزنامه نگار اس��ت. او كه طرح اصلي »يك روز 
بخصوص« را مربوط به چند سال قبل و ماجراي 
میدان كاج و قتل فجیع آنجا مي داند، تأكید دارد 
كه در فیلم »يك روز بخصوص« به دنبال خلق 
موقعیتي بوده كه تماشاگر، خود را در آن شرايط 

تصور كند. 
اسعديان با اشاره به وقوع آن حادثه كه عده زيادي 
از مردم با موبايل عكس و فیلم مي گرفتند آن هم 
بدون اينكه كمكي كنند، مي گويد: آن زمان اين 
سؤال برايم پیش آمده بود كه مسئولیت اجتماعي 
چه جايگاهي دارد و بعد وقت��ي در يك روزنامه 
مصاحبه اي با يك دالل عضو بدن انسان خواندم، 

ماجرا را به مسئولیت اجتماعي پیوند زدم. 
در خالصه داستان »يك روز بخصوص« كه فیلمي 
در ژانر ملودرام و با مضموني اجتماعي است، آمده: 
»حامد بايد براي عمل قلب خواهرش دس��ت به 
يك انتخاب بزند، انتخابي كه در آينده مسیرهاي 

متفاوتي را پیش روي او قرار داده است.«
فیلم ديگري كه در نوروز اكران مي شود كمدي سه 
بیگانه است كه از مدت ها پیش براي اكران عمومي 
آماده مي شد ولي چند ماه قبل به واسطه فعالیت 
مهدي مظلومي � كارگردان  � در يكي از شبكه هاي 
ماهواره اي با مشكل روبه رو شد كه در نهايت پس از 
برطرف شدن به اكران نوروزي رسید. تهیه كننده 
»س��ه بیگانه« مدتي قبل در پي ارائه درخواست 
براي اك��ران ن��وروزي درباره اتفاق��ات اين فیلم 
توضیح داده بود: اين فیلم يك سال و نیم است در 
نوبت اكران قرار دارد و طي اين مدت، دو بار اكران 
آن به تعويق افتاده است؛ يك  بار به توصیه مديران 
سینمايي اكرانش به زمان ديگري موكول و يك 
بار ديگر هم از اكران آن جلوگیري و فیلم توقیف 
شد. با اين حال اين فیلم كمدي سرانجام پس از 
رفع موانع به عنوان دومین فیل��م نوروزي روانه 
سینماها شد. امین حیايي، محمدرضا شريفي نیا 
و مجید صالحي نقش سه مأمور اصلي فیلم را در 
»سه بیگانه« بازي مي كنند كه در موقعیت هاي 

طنزي قرار مي گیرند. 

 دورهمي حماسه، ملودرام و طنز 
در نوروز سینمایی

گزارش »جوان« از اكران سينماي ايران در بهار 96

ويژه سالروز والدت حضرت زهرا)س(
»حبيبه كبريا« از راديو معارف پخش مي شود

مدي�ر گ�روه ق�رآن و اه�ل بي�ت)ع( رادي�و مع��ارف 
از پخ�ش برن�ام�ه حبيب�ه كب�ري�ا از اي�ن رس�انه ب�ه 
مناس�بت س�الروز والدت حضرت زه��را)س( خب�ر داد. 

سیداحمد محمودي با اش��اره به تولید برنامه حبیبه كبريا ويژه 
شب میالد حضرت زهرا)س( اظهار كرد: اين برنامه به كارشناسي 
حجت االسالم والمسلمین حسن عرفان 28 اسفند از ساعت 22 از 
اين رسانه پخش مي شود. وي خاطرنشان كرد: برنامه حبیبه كبريا 
داراي رويكرد معنوي است و در اين برنامه سعي مي شود اهمیت 
توسل به اهل بیت)ع( در زندگي افراد جامعه تبیین شود. مدير 
گروه قرآن و اهل بیت)ع( راديو معارف با اشاره به محورهاي ديگر 
اين برنامه گفت: بركات و واسطه فیض بودن حضرت زهرا)س( در 
بخشي ديگر اين برنامه مطرح خواهد شد. وي بانوي بهشت را از 
ديگر برنامه هاي راديو معارف ويژه والدت حضرت زهرا)س( ذكر 
كرد و افزود: اين برنامه با كارشناسي معصومه ظهیري در راستاي 
ارائه سبك زندگي حضرت زهرا)س( 28 و 29 اسفند از اين رسانه 
پخش مي ش��ود. محمودي خاطرنش��ان كرد: بانوي نور از ديگر 
برنامه هاي تولیدي راديو معارف در زمینه حضرت زهرا)س( است 
كه از 23 بهمن امسال تا اول فروردين سال 96 ساعت 19:30 از 

راديو معارف پخش مي شود.

    رادیو

حكمت 298
َر  َمْن بَالََغ ِفی الُْخُصوَمه أَثَِم َو َمْن َقصَّ
 َ ِفيَها ُظِلَم َو اَل يَْسَتِطيُع أَْن يَتَِّقَي اللَّ

َمْن َخاَصَم. 
كس��ی كه در دش��منی زياده روی كند 
گناه��كار، و آن ك��س كه در دش��منی 
كوتاهی كند س��تمكار است، و هر كس 
كه بی دلیل دش��منی كند نمی تواند با 

تقوا باشد!

محمد  محمدي     یادداشت


