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امام)ع(فرم��ود: كمترين حقى كه 
خدا بر ش��ما دارد اين اس��ت كه با 
اس��تمداد از نعمت هاي��ش او را 

معصیت نكنید.

مراسم تجليل از عوامل»پايتخت« در مؤسسه اوج برگزار شد
 احسان محمد حسني: تنابنده نشان داد 

مي توان در ايران ماند و با سربلندي كار كرد
  ايزد مهرآفرين   

مراسم تقدير از عوامل س�ريال »پايتخت ۵« با حضور 
بازيگ�ران و عوام�ل اي�ن س�ريال و مديران س�ازمان 
هنري -رس�انه اي اوج در دفتر اين سازمان برگزار شد. 
در ابتداي اين مراسم احسان محمدحسني رئیس سازمان 
رسانه اي اوج با تشكر از كس��اني كه اين سريال را همراهي 
كردن��د، گف��ت: خواس��تیم به تی��م خوب، س��ختكوش و 
دوست داش��تني »پايتخ��ت« خداقوت بگويی��م. من ابتدا 
مي خواهم از مردم ايران تشكر كنم كه همراهي كردند و اگر 
لطف آنها نبود تأثیرگذاري سريال مشخص نمي شد. تشكر 
دوم من از اصحاب رسانه است كه اجازه ندادند حاشیه ها تن 
اين س��ريال را آزار دهد و از حاش��یه ها صیانت كردند چون 
براي سريالي با اين عظمت و با پروداكشن بزرگ حواشي هم 
طبیعي بود. وي گفت: آقاي تنابنده نشان داد مي توان در اين 
آب و خاك ماند و با سربلندي و سرافرازي كار كرد. تیم سازنده 
پايتخت نشان دادند كم فروشي نكردند و با همه وجودشان 
كار كردند و نشان دادند مي  توان ماند و در اين خاك ايستاد 
 و با زبان هنر عمیق ترين حرف ها را در اليه هاي مختلف زد. 
حسنى ادامه داد:تشكر ديگرم از س��ازمان صداوسیماست 
كه سازمان اوج را يار و رفیق خود مي دانند. با بازگشت آقاي 
میرباقري به معاونت س��یما آرامش و ثب��ات هم به معاونت 
س��یما و ش��بكه ها بازگش��ت و امروز مي بینیم كه سازمان 
اوج با صداوسیما رقیب نیس��ت بلكه رفیق هم هستند و در 
شرايط س��خت مؤيد هم هس��تند. در بخش ديگري از اين 
مراسم میرباقري معاون سیما نیز گفت: كاري كه در سريال 
»پايتخت« انجام ش��د از حوزه هاي مختلف علوم اجتماعي 
و انس��اني قابل بررسي اس��ت. انس��ان در دوره جديد و در 
مواجهه با مدرنیسم با مسائلي مثل اضطراب ها و استرس ها 
روبه رو مي شود. وي با بیان اينكه امیدواري، شادابي و نشاط 
اجتماعي نیاز واقعي جامعه امروز ايران است و ما در محیط 
مدرسه و كار به اين مؤلفه ها نیازمنديم چراكه به هر میزان كه 
اينها افزايش يابد، قدرت حل مسئله نیز باال مي رود، تأكید 
كرد: اين سريال نیز در بحث ارتقاي نشاط اجتماعي بسیار 
موفق بوده است و 80 درصد مخاطب داشته كه 92 درصد از 
آن رضايت داشتند و ديگران كه اين سريال را نديدند موقعیت 
تماشا را نداشتند و اينگونه نبوده است كه ببینند و عالقه مند 
نباشند. معاون س��یما با تأكید بر اينكه اگر سازمان اوج در 
كنار اين كار قرار نمي گرفت و مش��اوره هاي جدي نمي داد، 

اين سريال به تولید نمي رسید، اظهار داشت: مدافعان حرم 
هم اين كار را ديدند و هیچ كس نگفت تصويري كه از داعش 
نمايش داده ش��د آماتورگونه بود چون محتواي زيادي در 
اختیار عوامل قرار گرفت.  پس از میرباقري، سیروس مقدم 
پشت تريبون قرار گرفت و با در آغوش گرفتن عكس عوامل 
پايتخت گفت: من شبیه موساد و اسرائیلي ها نیستم نه؟ من 
شبیه پايتختي ها هستم. وي ادامه داد: »پايتخت« نه متعلق 
به من است و نه اوج و نه تلويزيون بلكه به مردم تعلق دارد و 
چنان قدرتي دارد كه خودش تعیین مي كند تولیدش ادامه 
 يابد يا خیر. ما از طريق »پايتخت« مي توانیم حرف هايي را 
بیان كنیم كه در جاهاي ديگر نمي توان گفت. محسن تنابنده 
نیز در اين مراسم گفت: وقتي سريالي به فصل پنجم مي رسد 
بعضي فكر مي كنند كار ساده تر شده است، ولي وقتي به فصل 
پنجم مي رسید يعني به غول پنجم رسیده ايد و كار پنج برابر 
سخت تر شده است، به همین دلیل الزم مي دانم از خشايار 
الوند كه در بخش فیلمنامه بس��یار سعه صدر داشت و بارها 
كار را بازنويسي كرد، تشكر كنم. بازيگر نقش نقي ادامه داد: 
در »پايتخت« همه چیز گروهي است و ما با شرايط سختي 
تالش كرديم كار به ثمر برسد در حالي كه ورود به بعضي از 
اتمسفرهاي قصه بسیار سخت بود. ما مي دانیم نواقص زيادي 
داشتیم ولي اين شكل جديدي از كار بود. از آريا عظیمي نژاد 
هم تشكر مي كنم كه در موس��یقي مكمل كار ما بود. همسر 
شهید مدافع حرم محمد بلباسي از ديگر مهمانان اين مراسم 
بود كه در اين مراسم بیان كرد: از مظلومیت شهداي مدافع 
حرم همین بس كه بسیاري درِ منزل ما را مي زنند و مي گويند 
كه چرا همسرت تو و چهار فرزندش را رها كرد و رفت. شبي 
كه دو قسمت آخر سريال پخش شد پسرم چند بار از رفتن 
پدرش سؤال كرد و دخترم به او گفت اگر بابايي نمي رفت اين 

اتفاقات همین جا رخ مي داد.

   محمد صادقي
داود ميرباقري نويس�نده و كارگردان سريال فاخر سلمان 
فارس�ي، از س�اخت پايتخت ساس�اني براي فيلمبرداري 
بخش هايي از زندگي صحابه ب�زرگ پيامبر)ص( خبر داد. 
میرباقري در حاش��یه برگزاري كارگراه فیلمنامه نويس��ي براي 
دانشجويان دانشگاه صداوس��یما، درباره ساخت آخرين وضعیت 
تولید س��ريال »سلمان فارس��ي«، گفت: پروژه س��ريال سلمان 
فارسي يكي از بزرگ ترين تولیدات تلويزيوني خواهد بود. حجم و 
گستردگي كار باعث شده تا ساخت سريال را به سه بخش تقسیم 
كنیم. وي اف��زود: بخش اول مربوط به زادگاه س��لمان در ايران و 
دوران پیش از اسالم است، براي ضبط اين بخش بايد شهرك سازي 
كنیم. به عبارتي شهرهاي جي و تیسفون را كه پايتخت هاي ايران 
دوره ساساني بودند خواهیم ساخت. اين براي نخستین بار است 
كه در يك مجموع��ه تلويزيوني به آن دوره پرداخته مى ش��ود و 
پیش از اين هیچ بازسازي تاريخي از ايران باستان در صداوسیما 
نداشته ايم. بخش دوم به سفر سلمان فارسي به بیزانس و گرايش 
وي به مسیحیت را روايت خواهد كرد و در نهايت بخش سوم در 
حجاز و آش��نايي سلمان با پیامبر )ص( و اس��الم آوردن وي را به 

تصوير مي كشد. 
میرباقري با تأكید بر اينكه تنها بخش سوم سريال سلمان فارسي 
كه در حجاز رخ مي دهد، سنگین تر از س��ريال مختارنامه است، 
گفت: آغاز به كار س��ه بخش ياد شده، امس��ال و به طور همزمان 
كلید خواهد خورد. شهرك سازي خواهیم داشت. كلنگ ساخت 
شهرك ايراني جي و تیسفون امس��ال به زمین زده خواهد شد و 

اصالحات و اضافاتي در شهرك سینمايي نور تابان واقع در جاده 
قم اعمال خواهد شد. اين فیلمساز با بیان اينكه در مرحله انتخاب 
بازيگر است، تصريح كرد: آغاز پیش تولید سريال سلمان با ضبط 
بخش میاني يعني مهاجرت سلمان به امپراطوري بیزانس خواهد 
بود. براي اين بخش سه كش��ور ارمنستان، تركیه و مراكش براي 
ضبط انتخاب ش��ده اند كه اكثر بازيگران اين بخ��ش خارجي و 
بومي همان كش��ور خواهند بود. پیش بیني مي ش��ود س��اخت 
بخش میاني 1/5س��ال به طول انجامد. خالق س��ريال مختار به 
دانشجويان دانشگاه صداوسیما، گفت: اگرشما هنرجويان جوان 
مي خواهید صاحب سبك و حرف تازه در فیلمسازي شويد حتماً 
بايد به مكاشفه س��وژه هاي نمايشي برس��ید، من روي بسیاري 
از ش��خصیت هاي تاريخي مطالعه كرده ام اما براي نوشتن درام، 
ش��خصیت ها را به اجتهاد خودم پرورش مي دهم. مالك اش��تر، 
مختار، قطام و بسیاري ديگر كه در ذهن مخاطب ماندگار شدند به 

سبب همین اجتهاد در شخصیت سازي است.

طرح عظيم خالق »مختار« براي سريال جديدش
داود ميرباقري براي سلمان، تيسفون مي سازد

   جواد محرمي 
آريا عظيمي نژاد آهنگس�از سريال پايتخت 
س�ابقه اي طوالن�ي در كار روي موس�يقي 
نواحي ايران و تلفيق آن با موس�يقي مدرن 
دارد؛ موسيقي ای كه توانسته مکمل موفقي 
براي موفقيت هاي پايتخت باش�د و به نوعي 
هويت مس�تقلي هم براي خود تعريف كند. 
گفت وگوي »ج�وان« با اي�ن هنرمند درباره 
ساخت موسيقي سريال پايتخت را مي خوانيد. 
در س�ري پنج�م س�ريال پايتخ�ت 
به نظر مي رس�د ب�ا توجه ب�ه تغيير 
جغرافيا شاهد تغييراتي در موسيقي 

هستيم. 
بله، همچنان ت��م اصلي موس��یقي مازندراني 
ثابت اس��ت و ردي از آن را در همه قس��مت ها 
مشاهده مي كنیم. طبق روند داستان، ما تركیب 
موسیقي مازندران را در موسیقي كشور تركیه و 
در بخش هاي انتهايي با موسیقي عربي مشاهده 

مي كنیم. 
در بخش هاي مرب�وط به داعش آيا از 
س�وي كارگردان درباره نشان دادن 
ريشه هاي غربي داعش و ديده شدن 
آن در موس�يقي مطاب�ق آنچه براي 
مثال در فيلم »به وقت ش�ام« انجام 
ش�د نيز صورت گرفت يا خير؟ چون 
براي مث�ال ما يك كاراكتر داعش�ي 
انگليس�ي االصل ه�م در بخش هاي 

پاياني داشتيم. 
راس��تش را بخواهید در اين رابطه با من حرفي 
زده نش��د. ما بیش از همه در ساخت موسیقي 
به جغرافیا توجه داش��تیم و به ط��ور عادي در 
بخش هاي مرب��وط به داعش، س��رزمین هاي 
عربي موضوعیت داشتند، ضمن اينكه بسیاري 
از صحنه هاي فیلم در اين بخش ها اكش��ن بود 
و ما مجبور بودي��م تم دلهره، وحش��ت، مرگ 
و س��وز و گداز كار را در نظر داش��ته باش��یم تا 
تبديل به موسیقي فیلم ش��ود، البته اين را بايد 
بگويم كه اولويت و دغدغه اصلي من موسیقي 
نواحي ايران اس��ت و در بخش پنجم سريال به 
فراخور داستان ما به موس��یقي كشور تركیه و 
س��وريه نیز ورود مي كنیم اما اين بخش كار به 
خصوص بخش تركیه براي من دغدغه كمتري 
ايجاد مي كرد چون تركیه روي موسیقي نواحي 
خود پژوهش هاي خوبي انجام داده اس��ت ولي 
ما در ايران همچنان نیازمند كار روي موسیقي 

نواحي هستیم و من ترجیح مي دادم داستان در 
داخل كشور ادامه پیدا كند، مثاًل در سیستان و 
بلوچستان يا كردستان چراكه اين به دغدغه هاي 
موسیقايي من نزديك تر است. من به خاطر عرق 
ملي ای كه به كشورم دارم به اين مسئله مانند 
يك كار پژوهشي هم نگاه مي كنم و دوست دارم 
در جهت ارتقاي موس��یقي ملي و معرفي آن به 
مردم سهمي داشته باش��م. مردم ما حق دارند 
گوش هايش��ان به موس��یقي هاي نواحي آشنا 
باشد و بیش از همه از هنر هموطنان خودمان 
بهره ببرند، البته معتقدم هنر مرز نمي شناسد و 
هر كس در هر گوشه از دنیا مي تواند با موسیقي 
نقاط ديگر جهان ارتباط برق��رار كند ولي ما به 
عنوان ايراني موظفیم به داش��ته هاي خودمان 
اهمیت بدهی��م و در جهت حف��ظ و معرفي و 
توسعه هنر ملي خودمان تالش كنیم و در اين 
باره حساسیت داشته باشیم. ما در پايتخت حتي 
آنجايي كه تعقیب و گريز با داعش را داريم نیز 

گريزي به موسیقي مازندران مي زنیم. 
كارگ�ردان چق�در روي كار ش�ما 

تأثيرگذار است؟
سیروس مقدم كارگردان متبحري است و كارش 
را خوب مي شناسد. او كارش را در تصوير خیلي 
خوب بلد اس��ت و ارزش موس��یقي فیلم را هم 

خوب مي داند. 
قسمت هاي پاياني سري پنجم مربوط 
به داعش ت�ا حدودي دله�ره آور بود و 
اضطراب را به مخاطب القا مي كرد، آيا در 
پرداخت موسيقي سعي نکرديد قدري 
فضاي كميك فيلم حفظ شود تا براي 

مثال بچه ها زياد كار را جدي نگيرند؟ 
اتفاقاً قرار بر اين بود كه آن س��كانس ها جدي 
گرفته شوند و براي همین هم ما به طور كامل 
اضطراب آمیز بودن را پررنگ كرديم. آنجا ديگر 
اصاًل ش��وخي در كار نبود. قصد ب��ر اين بود تا 

وحش��ت و رعبي كه داعش ايجاد مي كند القا 
شود. در برخي از بخش ها ديگر جنبه طنز كاماًل 
كنار مي رود. براي مثال آنجايي كه در س��ري 
چهارم نقي معمولي كشتي را مي برد و قهرمان 
مي ش��ود حال و هواي ديگر مسلط مي شود و 
اقتضاي موس��یقي ديگري مي كن��د. معتقدم 
پايتخت جاهايي فرح بخش مي شود، جاهايي 
غمگین و در بخش هايي تعلیق دارد و اليه هاي 
زيرين معنايي كه بار فرهنگي دارد در اين كار 
پررنگ اس��ت. كاراكترها حین س��ادگي دارند 
يك فرهنگ و سبك زندگي ش��رافتمندانه را 
ارائه مي دهند و مخاطب با فضا و مفاهیم كاماًل 

انساني مواجه است. 
كار روي موسيقي پايتخت آورده اي 
هم به لحاظ معنوي و دانش موسيقي 

براي شما داشت؟ 
من شش ماه روي بخش پنجم سريال پايتخت كار 
كردم و به نقاط كاماًل جذابي دست پیدا كرديم و 
قرار است به امید خدا به عنوان يك كارپژوهشي و 
زنده از آن رونمايي كنیم. كار روي موسیقي متن 
سريال پايتخت در واقع به داشته هاي من اضافه 
كرد. ما كار مشتركي با اساتید و موسیقیدان هاي 
كش��ور تركیه انج��ام داديم؛ كاري ك��ه قابلیت 
پژوهش��ي و تاريخي زيادي دارد. بخش زيادي 
از موسیقي سري 5 سريال را در استانبول ضبط 
كرديم و بخش مازندراني كار هم در ساري ضبط 
شد. براي اين موسیقي از حدود 15 ساز مختلف 
اس��تفاده كرديم و البته بخشي از آن گروه نوازي 
و بخشي هم اركس��تر زهي بود كه از استانبول 
اس��ترينگ - يك گروه معروف در استانبول كه 
كارشان نواختن سبك هاي تركي و عربي ويولن 
به صورت گروهي است- اس��تفاده كرديم. اكثر 
سازهاي فولك اين كش��ور را ضبط كرديم چون 
در تركیه ه��م پراكندگي موس��یقي مثل ايران 
اس��ت و بخش هاي مختلفي از موسیقي آناتولي 
و نغمات مختلف را مي ش��نويم و چندين مدل 
موس��یقي فولك و محلي دارند. تقريباً مي توان 
گفت  سازي را جا نینداختیم؛ از سازهاي كاوال 

و سیپسي تا سورنا... 
چه بازخوردهايي از موسيقي سريال 

پايتخت در سطح جامعه گرفتيد؟ 
من بیشترين بازخورد را در وهله اول از همكارانم 
وسپس از مردم گرفتم، چون مردم با كار ارتباط 
برق��رار مي كردند و موس��یقي ه��م روي آنها 
تأثیرگذار بود. سريال پايتخت چون كار خوب و 
موفقي است همواره براي من اين انگیزه را ايجاد 
مي كرد تا با جديت بیشتری كار كنم و از آن لذت 
ببرم. سريال پايتخت زندگي را نشان مي دهد و 
موسیقي هم همان زندگي است و مانند زندگي 
جاري اس��ت. من براي س��اخت موسیقي هیچ 
محدوديتي براي خودم قائل نیستم. از طبیعت و 
فضاي زندگي الهام مي گیرم و استفاده مي كنم. 
براي مثال در يكي از سكانس ها به ساز كوبه اي 
نیاز داش��تیم و من روي میز با دست هايم آن را 

نواختم و استفاده شد. 
قصد بي�رون دادن آلبوم موس�يقي 

سريال پايتخت را نداريد؟ 
چرا، به امید خدا امسال آلبوم سريال پايتخت 5 
را بیرون خواهم داد. اگر بشود چند سري قبلي را 

هم همراه اين آلبوم ارائه مي دهیم.

عظيمي نژاد: هنر مرز نمي شناسد و 
هر كس در هر گوشه از دنيا مي تواند 
با موسيقي نقاط ديگر جهان ارتباط 
برقرار كند ولي ما به عنوان ايراني 
موظفيم به داش��ته هاي خودمان 
اهميت بدهي��م و در جهت حفظ و 
معرفي هنر ملي خودمان تالش كنيم

    سینما

 نادر طالب زاده و گفت وگو با 
ميهمانان خارجي جشنواره فجر

شبکه 4سيما به مدت 9 شب، سي و ششمين جش�نواره جهاني فيلم فجر را 
پوشش مي دهد. 

سي وشش��مین جش��نواره جهاني فیلم فجر در پرديس س��ینمايي چارسو از 30 
فروردين تا هفتم ارديبهشت در تهران برگزار مي ش��ود و شبكه 4 سیما با برپايي 
استوديو در اين محل، جشنواره جهاني فیلم فجر را هر شب با اجراي نادر طالب زاده 

در گفت و گو با برنامه سازان تقديم مخاطبان شبكه دانايي و خردورزي مي كند. 
به گفته حمیدي مقدم تهیه كننده برنامه در اين ويژه برنامه نادر طالب زاده هر شب با 
يكي از میهمانان و برنامه سازان مطرح خارجي حاضر در جشنواره گفت وگو مي كند 
و گزارش هايي از رويدادهاي هر روز جشنواره پخش مي شود كه مخاطبان در جريان 

اتفاقات و رخدادهاي روزانه اين رويداد فرهنگي قرار مي گیرند. 
تهیه كننده برنامه اف��زود: نادر طالب زاده در اين 9 ش��ب، هر ش��ب با چهره هاي 
شناخته ش��ده جهاني همچون فرانكو نرو بازيگر مطرح ايتالیايي، مجید مجیدي 
به همراه »اِي. آر. رحمان« آهنگساز »میلیونر زاغه نشین« و» محمد)ص( «، لري 
اس��میت، فیلمبردار و نورپرداز آثار استنلي كوبريك، الیور اس��تون تهیه كننده و 

كارگردان مطرح امريكايي گفت وگو مي كند. 
محمد حمیدي مقدم گفت: هر شب به يك سینما و كارگردانانش اختصاص دارد. 
همچون يك شب با سینماي فرانس��ه و گفت وگو با ژان پي ير لئو بازيگر فرانسوي، 
شبي با فیلمسازان منطقه كه در اين بخش طالب زاده با رشید مشهراوي كارگردان 

فلسطیني و محمد دراجي كارگردان عراقي گفت وگو مي كند. 
ويژه برنامه شبكه 4 براي سي و ششمین جشنواره جهاني فیلم فجر امشب ساعت 

22، جمعه ساعت 23:30و از شنبه ساعت 21 روي آنتن مي رود.

وابستگي بيش از حد رشيدپور به فضاي مجازي باز هم دردسرساز شد  

ليز خوردن »حاال خورشيد« روي موج شبکه هاي اجتماعي

   هادي عسگري
باز ه�م برنامه ح�اال خورش�يد كه س�وژه هاي�ش را عمدتًا 
از فض�اي مج�ازي پي�دا مي كن�د، دچ�ار حاش�يه ش�د. 
بعد از حضور يكي از اهالي منطقه زلزله زده سرپل ذهاب در برنامه 
تلويزيوني »حاال خورشید« و اظهاراتش درباره شرايط نابسامان 
زندگي اش، ويدئويي از سوي يكي از خبرگزاري ها منتشر شد كه 
در آن، خبرنگاري با حضور در محل زندگي آن شخص، گزارشي 
از منزل و محیط زندگي آن شخص تهیه كرد كه در آن ادعاهاي 
مطرح شده در برنامه حاال خورشید را زير سؤال برد. اين حادثه 
باعث شد تا رسانه ها نقدهايي علیه روش انتخاب مهمان ها و نوع 

برخورد رضا رشیدپور در برنامه »حاال خورشید« منتشر كنند. 
اينكه يك برنامه تلويزيوني تا اين حد وابس��ته به فضاي مجازي 
باشد به نحوي كه با هر ش��ايعه اي كه در شبكه هاي مجازي راه 
مي افتد اين برنامه هم ش��روع به موج س��واري كند و هر بار كه 
استنادهاي مجازي اش��تباه از آب درمي آيد با يك توضیح يك 

خطي و عادي نشان دادن ماجراي همه چیز خاتمه پیدا كند، به 
يكي از عادت هاي برنامه حاال خورشید تبديل شده است. 

رش��یدپور تا امروز چند بار به خاطر انتخاب س��وژه هاي برنامه 
دچار حاشیه شده اس��ت. از نامه جعلي درخواست وام گرفته و 
طرح پیراهن تیم ملي را كه همین چند روز پیش طرح لباسي 
كه در فضاي مجازي منتشر ش��ده بود به عنوان پیراهن رسمي 
تیم ملي فوتب��ال كش��ورمان معرفي كرد. رش��یدپور حتي در 
زمان اجراي برنامه »هفت« هم از ش��یوه مرسوم آنالين بودن 
اس��تفاده مي كرد به نحوي كه با استفاده از تبلت، آخرين اخبار 
و اظهارنظرهاي بیننده هاي برنامه را مي خواند و نسبت به آنها 
واكنش نشان مي داد. اگرچه به روز بودن و داشتن آخرين اخبار 
براي ارائه يك تحلیل جامع تر مي تواند به مجري هاي برنامه هاي 
زنده تلويزيوني كمك كند، ولي رشیدپور بیش از كسب اطالع 
از فضاي مجازي، س��وژه هاي برنامه هايش را از اين طريق پیدا 
مي كند. زمان بسیار كوتاه از انتخاب سوژه تا بیان آن در برنامه 
زنده فرصت الزم براي تحقیق درب��اره صحت اخبار را كم كرده 
و در نهايت آنچه از پربیننده ترين برنامه صبح تلويزيون پخش 

مي شود، حاشیه ساز مي شود. 
تكرار مداوم اين نوع اشتباه ها در برنامه زنده تلويزيوني لزوم توجه 
بیشتر به برنامه »حاال خورش��ید« را به مديران شبكه 3 گوشزد 
مي كند. حداقل مي شود براي انتخاب سوژه ها در كنار توجه به 
فضاي مجازي، راهكاري براي راستي آزمايي ايجاد كرد تا حیثیت 
شبكه پرطرفدار سیما با موج هاي ارس��الي از سوي شبكه هاي 

مجازي دچار تالطم نشود.

»به وقت شام« فيلمي در كالس بين المللي
 متأس��فانه در س��ینماي ايران به خصوص در اين چند س��ال 
گذشته كمتر كسي به س��مت فیلمي از جنس استراتژيك و با 
موضوع منطقه اي و مذهبي رفته است اما حاتمي كیا با ساخت 
به وقت شام نشان داد كه هنوز هم دغدغه اين سبك فیلم ها را 
دارد همچون گذشته كه »باديگارد« يا »چ« را ساخت. معموالً 
در كار هاي حاتمي كیا اتفاقات عجیب و شايد بهتر گفت دور از 
انتظار رخ مي دهد كه در فیلم باديگارد و در به وقت ش��ام اين 

موضوع را مي توان به وضوح مشاهده كرد. 
در به وقت ش��ام ش��ايد بیننده اين انتظار را دارد تا در انتهاي 
فیلم يونس و پدرش كه نقش اصلي فیلم را ايفا مي كنند نجات 
يابند اما اين اتفاق كاماًل بالعكس مي افتد و همین موضوع باعث 
مي ش��ود تا قهرمان داس��تان برخالف تصور قهرمان تر شود تا 
اينكه از بین برود. هر چند ما در طول فیلم شايد به طور جد به 
اين موضوع كه يونس با بازي بابك حمیديان يك قهرمان است 
برنمي خوريم كه شايد بتوان اين را يك اشكال دانست اما با اين 

حال نمي توان به اين فیلم در كلیت آن خرده گرفت. 
»به وقت شام« را مي توان يك فیلم در كالس بین المللي دانست 
از اين نظر كه هم مي تواند در عرصه بین المللي و فرامنطقه اي 
حرفي براي گفتن داش��ته باش��د و ه��م اينكه س��بك فیلم و 
تكنیك هاي به كار رفته باعث شده است تا اين فیلم حداقل يك 

پله و يك قدم از فیلم هاي داخلي جلو تر باشد. 
حاتمي كیا هر چند در اختتامیه جش��نواره بی��ان كرد كه من 
فیلمساز اين نظام هستم ولى در اين فیلم به دلیل اينكه موضوع 
يك موضوع ملي است نشان مي دهد عالوه بر اينكه فیلمسازی 
وابسته است اما همه اقشار و همه افراد را در نظر مي گیرد و سعي 
او بر اين اس��ت كه با تولید اينگونه كار ها همه را به سمت خود 

بكشاند كه اتفاقاً در اين موضوع نیز موفق بوده است. 
از نظ��ر فیلمنامه مي ت��وان به اين نكته اش��اره ك��رد كه كمي 
ازهم گس��یختگي در طول فیلم وجود دارد و در سكانس هايي 
فیلم از روال عادي خود فاصل��ه گرفته و به قول معروف كمي از 
سرعتش كاسته مي شود و روتین بودن قصه به هم مي خورد كه 
اين را مي توان يك ضعف در فیلمنامه دانست. در پايان بايد به 
اين نكته اشاره كرد كه »به وقت شام« را مي توان فیلمي با رويكرد 
ملي و در عین حال مذهبي دانست كه توانسته امتحان خودش 
را با توجه به اينكه معموالً فیلم هاي كمدي در گیشه هاي سینما 

پرطرفدار هستند با فروش باال و مناسب پس دهد.

بزرگداشت سعدی همزمان با اول ارديبهشت
مراسم بزرگداشت سعدی ش�يرازی در انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی برگزار می  شود. 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگى افتخار دارد به مناسبت تعیین روز 
اول ارديبهش��ت ماه به نام ش��اعر بزرگ ايرانى سعدی شیرازی 
در تقويم ملى، مراسم بزرگداش��تى را با حضور علما، استادان، 

فرهیختگان و دوستداران علم و دانش برگزار نمايد.
اين مراسم روز  شنبه يكم ارديبهشت ماه ، از ساعت 17:30 الى 
19:30 در تاالر اجتماعات شهید مطهری انجمن  واقع در خیابان 
 ولى عصر)عج(، پل امیر بهادر، خیابان سرلشكر على اكبر بشیری، 

شماره 71    برگزار مى شود.
...........................................................................................................

   »خداحافظ ساالر« 
در تيراژ 20 هزار نسخه منتشر شد

انتش�ار و توزيع كتاب »خداحافظ ساالر« ش�امل خاطرات 
همسر شهيد حسين همدانی از وی به20 هزار نسخه رسيد.

مسابقه بزرگ كتابخوانى »خداحافظ ساالر« با همكاری مشترك 
میان پويش های روشنا و كتاب و زندگى در حال برگزاری است. 
اين پويش كه از بهمن 96 آغاز شده، با استقبال مخاطبان بسیاری 
روبه رو بوده و نس��خه های زيادی از آن فروخته ش��ده است. اين 
كتاب ش��امل خاطرات خانم پروانه چراغ نوروزی، همسر شهید 
همدانى اس��ت كه حمید حس��ام آنها را در قالب داستان نوشته 
است. تا كنون 20 هزار جلد از كتاب در مراكز فروش سراسر كشور 
توزيع شده است. همچنین دو تیزر اين مسابقه كه به همت مركز 
رسانه ای شیرازه تولید شده، به منظور معرفى بهتر كتاب و پويش 
از شبكه های سیما در حال پخش است. پايان اين پويش خرداد 
ماه  سال جاری است. عالقه مندان برای خريد اينترنتى كتاب و 
دريافت اطالعات بیشتر درباره پويش به سايت روشنا به نشانى 

www.rushana.ir مراجعه كنند.

گفت وگوي »جوان« با آريا عظيمي نژاد، سازنده موسيقي سريال»پايتخت«

سيروسمقدمارزشموسيقيفيلمراميداند
آلبوم موسيقي پايتخت۵ همراه چند سري قبلي امسال منتشر مي شود

    يادداشت فرشاد رضايي دوست

    خبر


