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   جواد  محرمی
پس از پخش آخرين قسمت س�ريال »لحظه 
گ�رگ و ميش« كه نتوانس�ت رضاي�ت اغلب 
مخاطبان اي�ن س�ريال را جلب كند، رس�انه 
ملي به تدريج با نزديك ش�دن ايام نوروز 98 
س�ريال ها و برنامه ه�اي مختلف�ي را تدارك 
دي�ده ت�ا در يك�ي از بهتري�ن اي�ام ج�ذب 
مخاط�ب ميزب�ان خانه ه�اي ايراني باش�د و 
در رقاب�ت ب�ا ماه�واره خ�ود را مح�ك بزند. 
معموالً در ايام عید نوروز مخاطبان سیما به طور 
عادي مطالبه براي ديدن برنامه هاي سرگرم كننده 
يا به اصطالح فان را دارند. در اين ايام خانواده ها به 
عنوان اصلي ترين مخاطبان سیما رغبت زيادي به 
تماشاي برنامه هايي كه پیچیدگي محتوايي زيادي 
داشته باشند، ندارند براي همین هم است كه در 
ايام عید نوروز شبكه هاي مختلف سیما در رقابتي 
جدي بهترين برنامه هاي سرگرم كننده خود را براي 
جذب مخاطب رو مي كنند. سريال هاي تلويزيوني 
كمیك و برنامه هاي تاك شو در اين میان بیشترين 
سهم را به خود اختصاص مي دهند.  امسال در نبود 
سريال »پايتخت« كه همواره طي سال هاي اخیر 
چزو پربیننده ترين برنامه هاي نوروزي صداوسیما 
بوده است و توانسته با ضريب جذب باال مخاطبان 
را پاي گیرنده ها بنشاند، چند سريال جديد باهم 
رقابت مي كنند. اينكه تلويزيون با اين س��ريال ها 
چقدر مي تواند موفق باشد موضوعي است كه بايد 
براي پاس��خ دقیق به آن تا پايان تعطیالت نوروز 
صبر كرد. فعاًل جذب مخاطب با رويكرد اصالت به 
سرگرمي وضعیتي است كه صداوسیما در رقابت 
با كانال هاي پرتعداد ماهواره اي فارسي زبان در آن 

متوقف مانده است. 
   »حمايت از كاالي ملي« 
با »شش قهرمان و نصفي« 

ش��بكه 5 وعده داده تا س��ريالي با عنوان »شش 
قهرمان و نصفي« با موضوع حمايت از كاالي ايراني 
در ايام نوروز از اين شبكه روي آنتن برود. حمايت از 
كاالي ايراني مسئله مهمي است كه طي سال هاي 
اخیر شعارهاي زيادي درباره آن سرداده شده است 
و حوزه فرهنگ نیز مانند ديگر حوزه ها نتوانسته 
آنچنان كه بايد حق مطلب را درباره اين مس��ئله 
اساسي ادا كند. سريال »شش قهرمان و نصفي« 
به كارگرداني حسین قناعت يك طنز خانوادگي 
است و با حمايت سیمافیلم تولید شده و اولین و 
مهم ترين هدفي كه اين س��ريال دنبال مي كند، 
تش��ويق تمامي هموطنانمان براي خريد كاالي 

ايراني و حمايت از تولید ملي با زبان طنز است. 

قرار بود اين سريال از شبكه 2 و سال آينده در نوبت 
پخش قرار بگیرد ولي دس��ت اندركاران تصمیم 
گرفتند تعداد طنز نوروزي را به عدد سه برسانند 
چراكه در ش��بكه يك »نون. خ« سعید آقاخاني، 
ش��بكه 3 »زوج يا فرد« علیرضا نجف زاده و حاال 
»شش قهرمان و نصفي« حس��ین قناعت با يك 
كنداكتوري جامع از سريال هاي طنز به استقبال 
بهار مي روند.  پیش از اين معاون سیما اعالم كرده 
بود سريال »عطسه« از نمايش خانگي خريداري 
شده و سريال نوروزي ش��بكه 5 خواهد بود اما با 
تصمیم به پخش نوروزي »شش قهرمان و نصفي« 
در واقع اين س��ريال نمايش خانگي بعد از نوروز 

روي آنتن شبكه 5 خواهد رفت. 
   »نون. خ« در ميان آداب و رسوم كردها 

مجموعه تلويزيوني »نون. خ« به كارگرداني سعید 
آقاخاني و تهیه كنندگي مهدي فرجي نیز كه براي 
پخش در ايام نوروز 98 از شبكه يك سیما آماده 
مي شود، از اواخر آذر مراحل تصويربرداري را آغاز 
كرده است و آخرين روزهاي ضبط را در لوكیشن 

فرودگاه مهرآباد سپري مي كند. 
»نون. خ« نیز در قالب طنز تولید شده است و در ايام 
عید هر شب س��اعت 22 روي آنتن مي رود.  يكي از 
اتفاقات جالب توجه در سريال هاي نوروزي تلويزيون، 
خارج شدن از فضاي آپارتماني و اهمیت به گويش ها، 
آداب و رسوم و اقوام ايراني است كه در سريال »نون. 
خ« شبكه يك بسیار مشهود است، زيرا در تهران و 
شهرستان ها فیلمبرداري شده، گويش كرد و توجه 
به اقوام ك��رد در اين فیلم ملموس اس��ت. همچون 
سريال »پايتخت« كه پیش از اين گويش مازندراني و 
در فضاي شمال شهر فیلمبرداري انجام دادند. باعث 
خوشحالي است كه به تدريج سريال هاي تلويزيوني 
از فض��اي لوكیش��ن هاي آپارتماني خارج ش��ده و 
مخاطب با زيبايي ها و آداب و رس��وم و گويش هاي 
جذاب ايراني بیشتر آشنا مي شوند؛ همان نكته اي 
كه مهدي فرجي تهیه كننده اين سريال تلويزيوني 

هم بدان اشاره كرده است. 
او به تسنیم مي گويد، سريال ما به سطح عمومي 

و متوس��ط زندگي مردم نزديك اس��ت و مسائل 
مبتال به مردم را مط��رح مي كن��د. تقريباً عموم 
بازيگران ما در س��ريال و لوكیشن هاي موجود به 
سطح زندگي مردم بس��یار نزديك و شبیه است. 
فكر مي كنیم مردم مي توانن��د خیلي خوب اين 
سريال را ببینند و موضوع ما به گونه اي است كه 
در سطح جامعه ديده مي شود و اتفاقاتي كه ممكن 
اس��ت يك خانواده در طول روز با آن درگیر باشد 
براي مخاطب ملموس خواهد بود. سعي كرديم به 
زندگي عادي مردم نزديك ش��ويم و از اين اتفاق 

بسیار خرسنديم. 
تهیه كننده سريال نوروزي ش��بكه يك در پاسخ 
به اين سؤال كه نگاه  تان در طنز چه نگاهي بوده، 
آيا مخاطب قرار است با تماشاي »نون. خ« قهقهه 
بزند، تصريح كرد: طنزهاي تلويزيون معموالً لوده 
و شانه تخم مرغي نیست و رس��انه  ملي از چنین 
نگاه هايي اس��تقبال نمي كند. ما سعي مي كنیم 
يك كمدي اجتماعي كه مسائل و مشكالت مردم 
را با زبان طن��ز مطرح مي كن��د و تلخي هاي اين 
آسیب هاي اجتماعي را كاهش مي دهد ارائه كنیم. 
من فكر مي كنم ان شاءاهلل كار از يك استاندارد قابل 

قبولي برخوردار خواهد بود. 
    »زوج يا فرد« يك طنز سياسي 

شايد سیاسي ترين سوژه طنز سريال هاي امسال به 
»زوج يا فرد« اختصاص داشته باشد. اين سريال به 
ماجرايي مي پردازد كه طي يك سال گذشته سوژه 
بسیاري از رسانه ها بود. بازنشس��ته ها و مديران 
بازنشس��ته اي كه بايد بروند اما نمي روند! »حوزه 
اس��تحفاظي« و »مر قانون« نام ه��اي قبلي اين 
مجموعه بود كه كارگرداني آن را علیرضا نجف زاده 

با همراهي محمدحسین لطیفي برعهده دارد. 
اگرچه همان ابتدا در خبرها مطرح شد كه علیرضا 
نجف زاده و محمدحس��ین لطیفي به همراه هم 
كارگرداني كار را بر عهده دارن��د و لطیفي تا 3۰ 
بهمن در اين پروژه حضور دارد اما لطیفي بیشتر به 
عنوان مشاور پروژه و مشاور كارگردان، نجف زاده 
را همراهي كرد و در واقع اين اولین سريال مستقل 
نجف زاده در مقام كارگردان است، بنابراين در اينجا 

بیشتر كارنامه وي را مرور مي كنیم. 
ش��ايد تصور بر اين باشد كه اين س��ريال درباره 
موضوعي حساس است و مي تواند دچار سانسور 
شود، البته كه سريال روي موضوعات روز جامعه در 
يك سال اخیر دست مي گذارد اما از زاويه شوخي 
به همه آنها وارد مي شود و از پوشك بچه تا ديگر 
موارد وارد نقدهاي اجتماعي خود مي كند اما قصه 
در بحث بازنشستگي ها بیشتر قرار است مخاطب 
را به همذات پن��داري با مديري ك��ه مي خواهد 

بازنشسته شود وادارد!
   »دورهمي« مهران مديري 

در شبكه نسيم
اما از سويي ديگر دورهمی مهران مديري در شبكه 
نسیم كه اين روزها در حال آماده سازي براي ضبط 
است احتماالً جمعه دوم يا نهايتاً هشتم فروردين ماه 
خودش را به آنتن مي رساند. برنامه »دورهمي« با 
دكوري متفاوت با اجراي مه��ران مديري با نگاه 
كلي به خانواده هاي ايراني روزهاي پنج ش��نبه و 
جمعه ساعت 23 پخش مي شود. معاون سیما در 
گفت وگويي با تسنیم عالوه بر اعالم رسمي خبر 
پخش »دورهمي« به م��دت دو روز و »خندوانه« 
به مدت پنج روز در هفته، گفت: »دورهمي« تا ماه 

مبارك رمضان روي آنتن خواهد بود.

سريال ها و برنامه هاي طنز در خط مقدم 
جذب مخاطب نوروزي قرار دارند
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آن كه پاداش الهی را باور دارد، در 

بخشش سخاوتمند است.

    افشين عليار
»رضا« اولین فیلم س��ینمايي علیرضا معتمدي در نگاِه اول 
يك فیلم جمع و جورِ هنري محسوب مي شود. اساساً از فیلم 
»رضا« نمي شود توقع قصه گويي داشت چراكه در اين گونه 
از فیلم ها فرم نقش بسزايي دارد. »رضا« يك فیلم شخصیت 
محور و ي��ك اثر مردانه اس��ت و خوِد معتمدي ش��خصیت 
»رضا« را بازي كرده است. تمركز و نگرش و قالب اصلي فیلم 

كندوكاو دنیاي ذهني مردانه است. 
در س��ینماي ايران درباره زن ها فیلم هاي بسیاري ساخته 
شده است اما معتمدي در اولین اثر س��ینمايي اش درباره 
عوالم مردانه فیلم ساخته است. فیلم در بعضي از سكانس ها 
كدهايي از طرف »رضا« مي دهد كه احساس مي شود با يك 
اثر شخصي طرف هستیم و علیرضا معتمدي با ساخت اين 
فیلم قصد داشته يك چالش مردانه را به تصوير تبديل كند، 
شايد تعداد كمي از تماش��اگران با اين فیلم ارتباط برقرار 
كنند چراكه »رضا« از نظر لحن و رواي��ت به ملودرام هاي 
مرسوم سینماي ايران شباهتي ندارد، حتي شخصیت هاي 
فیلم هم از تیپ هاي مرس��وم نیس��تند، البت��ه نمي توانیم 
بگويیم كه شخصیت هاي فیلم رفتار و نگرِش روشنفكرانه اي 
دارند چراكه فیلمساز براي به چالش كشیدن يك موضوع 
بسترس��ازي كرده و اين بستر س��ازي به يك بحران مردانه 
مربوط مي ش��ود، رضا و همس��رش با توافق دوطرف از هم 
جدا مي شوند، به ياد بیاوريد كه در سكانس بعد از محضر در 
يك نماي النگ شات رضا و همسرش را مي بینیم كه پس از 
خداحافظي از هم همسر او از كادر خارج مي شود و دوربین 
رضا را دنبال مي كند، حاال تنهايي »رض��ا« بي آنكه بدانیم 
مس��ئله اساس��ي و مهم طالق آنها چه بوده براي مخاطب 
ارجحیت پیدا مي كند. معتمدي مخصوصاً شخصیت »رضا« 
را خودش بازي كرده چراكه فقط خوِد او مي توانست عوالم 
و نگرش مردانه اين ش��خصیت را به تصوير بكشد، رفتار و 
عكس العمل هاي »رضا« در مواجهه با يك زن و اشتیاقش 
به او تا حدي شخصیت او را منفي مي كند اما همانطور كه 
گفته شد »رضا« به عنوان يك مرد پس از طالق دچار يك 
خأل عاطفي مي شود. در سكانس آشنايي اش با ويولت چند 
سكانس جلوتر ويولت را دعوت مي كند و تدارك مي بیند اما 
بعد از تماس همسرسابق قرارش را با ويولت كنسل مي كند 
و اصال از اين اتفاق عصباني نمي ش��ود، در همین سكانس 

»رضا« به طور كامل به مخاطب معرفي مي شود. 
او هنوز دلش با همس��رش اس��ت اما اگر براي ايجاد رابطه 

با ديگران ت��الش مي كند فقط به دلیل پ��ر كردن يك خأل 
عاطفي است. 

»رضا« يك مرد اس��ت با دنیايي از تنهايي اما كسي را ندارد 
كه برايش درددل كند، حتي وقتي سكته مي كند يك غريبه 
او را به بیمارس��تان مي رس��اند، او از اول تا انتهاي فیلم يك 
شخصیت دارد شوخ طبع است، تنهايي و انزوايش را دوست 

دارد و تالشي براي تغییر نمي كند. 
اينكه تحول شخصیتي براي »رضا« رخ نمي دهد يك نكته 
مثبت است، از سوي ديگر بلد نبودن رانندگي يا دستپخت 
خوبش او را به ش��خصیت تبديل مي كند، حتي زنگ زدن 
»رضا« به ويولت وقتي مي گويد فاط��ي مي خواهد برگردد 
هوشمندي »رضا« به حساب مي آيد، اگر چه در آن سكانس 
ما از »رضا« بیزار مي شويم اما در چند سكانس جلوتر زماني 
كه ويولت از عصبانیت و ناراحت��ي »رضا« را مي زند، او هیچ 
ديالوگي نمي گويد چون نمي خواهد ديگر با او باشد، فیلم يك 
ضعف اساسي دارد كه به آن پاسخ نمي دهد و آن هم حضور 
دوباره همسر سابق در خانه اس��ت كه شايد دلتنگ »رضا« 

بوده و همینطور ارجاع به نوشته هاي او روي آينه. 
اين فیلم در اصفهان ساخته شده ولی فیلمساز نخواسته كه 
يك فیلم توريستي بسازد اما همان سكانس راه رفتن »رضا« 
از كنار زاينده روِد خشك شده و ثابت ماندن كادر روي ديوار 
براي اين فیلم كافي است. سكانس هاي فیلم طوالني است كه 
اين به دلیل فرم است و اساساً كاركرد مهم در به وجود آوري 

موقعیت ها دارد. 
»رضا« اثري بي ادعاست كه نمي خواهد با ادا و اطوار خاصي 
وارد جريان روش��نفكرانه بشود، اساس��اً نماهاي طوالني و 
ديالوگ هاي كم و روايت پرده اي غیرمرس��ومش دلیلي بر 
سینماي روشنفكرانه نیس��ت. اكران شدن »رضا« در گروه 
هنر و تجربه هم مناسب است چراكه مخاطب عام با اين گونه 

از فیلم ها نمي تواند ارتباط برقرار كند.

آدام كورتي�س در مس�تند جدي�د بي بي س�ي ب�ا عن�وان 
هايپرنرماليزيش�ن ب�ه ابهام�ات زمان�ي ام�روز دني�ا 
مي پ�ردازد و مي گوي�د مقدمات�ي ك�ه باع�ث فروپاش�ي 
امپراطوري رم و ش�وروي ش�د امروز در امريكا وجود دارد. 
اخیراً ش��بكه انگلیسي بي بي سي مس��تندي چهارساعته با نام 
فراهنجارسازي س��اخته آدام كورتیس را پخش كرده كه در آن 
به روند فروپاشي نظام سیاسي و اقتصادي امريكا مي پردازد. اين 

مستند توانسته توجهات زيادي را به خود جلب كند. 
 فراهنجارسازي )HyperNormalisation( در سال 2۰16 
ساخته شده است. در اين مستند كورتیس استدالل مي كند كه 
دولت ها، موسسات مالي و شركت هاي تكنولوژي از سال 19۷۰ به 
اين سو واقعیت پیچیده »جهان واقع« را رها كرده و يك »جهان 

خیالي« براي خود خلق كرده اند. 
حسن عباسي نیز اخیراً در برنامه تلويزيوني عصِر نادر طالب زاده 
اين مس��تند را تحلیل كرد و گفت: مس��تند جدي��د كورتیس 
چیزي است كه نقطه مقابلش مي شود جمهوري اسالمي. اگر ما 
مي گفتیم هايپرنرمالیزيشن در امريكا در حال وقوع است، برخي 
مي گفتند توهم داريم اما اين را كورتیس ساخته است كه چند 
مسئله را بررسي مي كند. در سال 19۷5 آنقدر مديران شهري 
نیويورك وام گرفته بودند كه توان بازپرداخت نداشتند و مجبور 
شدند مديريت شهر را به بانكدارها بدهند. اين اتفاق در شرايطي 
بود كه نیويورك در حال س��قوط بود. تغیی��ر مديريت چیزي 
است كه كورتیس مي گويد يك تحول س��اختاري اتفاق افتاد و 
سیاستمدارها جايشان را به بانكدارها دادند. در انتهاي مستند 

نتیجه مي گیرد كه وقتي ترامپ رئیس جمهور امريكا مي شود، 
نتیجه مستقیم همان اتفاق ها در سال 19۷5 است. 

وي افزود: سیاس��ت امروز در جهان به دس��ت مدي��ران مالي و 
اقتصاددان ها افتاده اس��ت. امروز مردم ما هم مي بینند كه كار 
اقتصاد كشور از دست مسئوالن سیاسي خارج است. كورتیس 
مي گويد فضاي رسانه اي در آينده پشتیبان مديران بانكدار شد كه 
نتیجه آن تشكیل جامعه اي مسطح، بدون رهبر و هدايتگر شد. 

عباسي گفت: نتیجه چنین جهاني مي ش��ود رويكرد »همیني 
كه هست« در ابعاد مختلف سیاسي، اجتماعي، نظامي و حتي 
اقتصادي. نتیجه چنین ناتواني ای در تغییر مي شود مردمي كه 
ناامیدند و سربازاني كه خودكشي مي كنند. كورتیس مي گويد، 
وقتي نتوانستند دنیا را تغییر دهند سعي كردند تا مخاطرات آينده 
را پیش بیني كنند و مثالً بگويند بحران بدهي ها و بیمه ها در حال 
رخداد است. بحران محیط زيست دامنگیر مي شود اما راه حلي 

نیست و بسیاري بحران هاي ديگر.

 پيش بيني فروپاشي امريكا
 در مستند جديد »بي بي سي« 

سریال »نون. خ« به كارگرداني 
سعيد آقاخاني كه براي پخش 
در ایام نوروز 98 از ش��بكه یك 
سيما آماده مي ش��ود، از اواخر 
آذر مراح��ل تصویرب��رداري 
این س��ریال آغاز ش��ده اس��ت

رضا اسماعيلي، پژوهشگر ادبيات:

افشين يداللهي مانند ترانه هايش ساده و صميمي بود

   هادي عسگري 
رضا اسماعيلي ش�اعر و پژوهش�گر ادبيات در دومين سالگرد 
درگذش�ت افش�ين يدالله�ي ش�اعر و تران�ه س�راي نام�ي 
كش�ورمان، ب�ه تش�ريح توانمندي ه�اي ادب�ي وي پرداخت. 
25 اسفند ماه سال 95، افشین يداللهي ترانه سراي پركار كشورمان 
در سانحه رانندگي جان خود را از دست داد تا جامعه هنري كشورمان 
در آخرين روزهاي سال با يك شوك بزرگ روبه رو شود. اكنون در 
دومین سالگرد درگذشت اين شاعر و ترانه سرا، رضا اسماعیلي شاعر 
كه سابقه دوستي و همكاري با يداللهي را داشته است، درباره خصايل 
اخالقي و توانمندي هاي ادبي افشین يداللهي مي گويد: وي در چند 
دوره به  عنوان دبیر بخش ادبي جشنواره فرهنگي-هنري دانشگاه 
علوم پزش��كي فعالیت مي كرد و از آنجا كه من ه��م كارمند وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بودم، بیشتر توفیق داشتم كه از 
تجربیاتش بهره مند شوم. حضورش در جشنواره فرهنگي دانشگاه 
علوم پزشكي واقعاً مغتنم بود. در واقع در آن دوره ها اتفاقات خوبي 

افتاد. براي ش��اعران جوان جاذبه بیش��تري ايجاد و باعث شد آنها 
استقبال بیشتري كنند و فضايي فراهم ش��ود كه شاعران دانشجو 
كارهاي قابل تأمل تري به جشنواره ارائه كنند. بیشتر آثار نیز از لحاظ 

فرم و محتوا در همان فضاي آثار آقاي يداللهي بود. 
اسماعیلي ادامه مي دهد: زنده ياد يداللهي درست مثل ترانه هايي كه 
مي سرود شاعري ساده، صمیمي و بي تكلف بود، ادعايي هم مبني بر 
شاعر بودن نداشت. درواقع دنبال اين عناوين نبود و تأكیدي نداشت. 
با اينكه وجه غال��ب كارهايش ترانه ب��ود و همه او را ب��ه عنوان يك 
ترانه سراي حرفه اي مي شناسیم، اما وي در كنار ترانه، شعرهاي قابل 
تأملي هم سروده است، به  همین خاطر زبان غزل هايش ساده و لطیف 
است. مي توان گفت وجه جمالي اشعار يداللهي نسبت به وجه جاللي 
برجسته تر است. اين شاعر تأكید مي كند: يداللهي شاعري مسلط و با 
طبعي لطیف و انساني و بي تكلف و فروتن بود. از دست دادن اين شاعر 
و ترانه سرا واقعاً ضايعه اي بزرگ و تلخ براي جامعه ادبي  ما محسوب 
مي شود. در آستانه سالگرد درگذشت افشین يداللهي، اختتامیه دومین 
جايزه ترانه »افشین يداللهي« برگزار شد. در اين برنامه كه به همت 
»خانه ترانه« برگزار شد جمعي از فعاالن عرصه شعر و ترانه و هنرمندان 
موسیقي و عرصه بازيگري گردهم جمع شده بودند؛ مراسمي كه در 
وهله اول به پاس يادبود بنیانگذار فقید خانه ترانه و سپس براي معرفي 

برگزيدگان اين حوزه در سال گذشته براي دومین بار برگزار شد. 
همچنین چ��اپ پنج��م غزل ه��اي وي روانه بازار نش��ر ش��د. 
مجموعه شعر »امش��ب كنار غزل هاي من بخواب«، از سوي نشر 
نگاه منتشر شده و حاوي تعدادي از غزل هاي افشین يداللهي به 

همراه چندين مثنوي از اين شاعر و ترانه سراست.

    موسيقي

يك پيشنهاد موسيقايي براي »راهيان نور« 
با »خاك معطر« 

خ�وانن�ده موسيق�ي انق�البي در تش��ريح ت�ازه تري�ن فع�اليت ه�اي 
خود از انتش��ار يك قطع��ه نوروزي ب�ا م�وض�وع مناط��ق عملي�اتي 

جن�وب و اج�راي چند قطع�ه در اين من�اط�ق خ�بر داد. 
محسن توسلي خواننده موسیقي انقالبي در گفت وگو با مهر با اشاره به تازه ترين 
فعالیت هاي خود در عرصه موسیقي توضیح داد: طبق برنامه ريزي هاي انجام گرفته 
در ايام عید نوروز به مدت دو روز در مناطق عملیاتي جنوب براي مسافران اردوهاي 
راهیان نور برنامه هايي را اجرا مي كنم كه عمده اين برنامه ها در ش��هر خرمشهر 
خواهد بود. وي ادامه داد: به سفارش بسیج سازمان صداوسیما هم قطعه موسیقايي 
را به نام »خاك معطر« تولید كرده ام كه در ايام تعطی��الت نوروزي ويژه زائران و 
مسافران راهیان نور در شبكه هاي مختلف تلويزيوني و راديويي پخش مي شود. در 
اين قطعه قاسم صرافان شاعر و امید رهبران به عنوان آهنگساز حضور دارند و بنده 
هم عهده دار خوانندگي اثر بوده ام. اين خواننده موسیقي انقالبي كه طي سال هاي 
گذشته فعالیت هاي متعددي را در حوزه تخصصي خود انجام داده در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود در پاسخ به سؤالي مبني بر ضرورت يك برنامه ريزي منسجم 
براي برگزاري كنسرت هاي ويژه مناطق عملیاتي دوران دفاع مقدس توضیح داد: ما 
اكنون در دوره اي هستیم كه 4۰سال از پیروزي انقالب اسالمي مي گذرد، بنابراين 
مي توانیم با دو رويكرد انقالب اسالمي و دوران دفاع مقدس فضايي را ايجاد كنیم 
كه حداقل در همین اردوهاي راهیان نور گوشه هايي از توانمندي هنرمندان فعال 

اين عرصه در قالب كنسرت ها و اجراهاي زنده به مخاطبان ارائه شود. 
توس��لي گفت: اردوهاي راهیان نور يك فرصت بس��یار مناس��ب براي معرفي 
پتانسیل هاي ارزشمند موسیقي انقالب و دفاع مقدس است كه مي تواند شرايط 

هیجان انگیزتر و نشاط آورتري را براي مسافران اين فضا فراهم كند.

نگاهي به فيلم »رضا« ساخته عليرضا معتمدي

سرك به تنهايي يك مرد

انتشار اولين پوستر فيلم سينمايي 
»زنداني ها«

در آستانه اكران نوروز 98، اولين 
س�ينمايي  فيل�م  پوس�تر 
»زنداني ها« تازه ترين س�اخته 
مس�عود ده نمكي رونمايي شد. 
فیلم سینمايي »زنداني ها« از دوم 
تیرماه س��ال جاري كلید خورد و 
پس از پايان مراحل تصويربرداري 
و انجام مراحل فني، آماده نمايش 
شده است. اين فیلم داستان دانشجوي جواني است كه قصد دارد 

براي پايان نامه اش روي تعدادي زنداني  تحقیق كند. 
هدايت هاشمي، هومن برق نورد، بهنام تشكر، برزو ارجمند، بهاره 
افشاري، بهنوش بختیاري، اصغر نقي زاده و امیر نوري از جمله 

بازيگران فیلم سینمايي »زنداني ها« هستند. 
.............................................................................................................

»سينماي ايران« در تركيه كتاب شد
كتاب »س�ينماي ايران« نوش�ته رضا اويلوم، به زبان تركي 
استانبولي به زيور طبع آراسته و در اين كشور چاپ و توزيع شد. 
به گزارش ايرنا، رضا اويلوم، نويسنده كتاب »سینماي ايران« با 
كوروش مقتدري، وابسته فرهنگي ايران در استانبول ديدار و در 
خصوص اين كتاب و اهمیت و جايگاه سینماي جمهوري اسالمي 

ايران در جهان گفت وگو كردند. 
كوروش مقتدري در اين ديدار با اشاره به جايگاه سینماي ايران 
در تركیه، از اهتمام نويسنده تركیه اي در زمینه تألیف و انتشار 
كتابي در خصوص سینماي ايران قدرداني كرد و گفت: با انتشار 
اين كتاب تا حدي خأل كمبود منابع به زبان تركي استانبولي در 
خصوص سینماي ايران در تركیه پر شده اس��ت و امیدواريم با 
انتشار اين كتاب، عالقه مندان در تركیه بتوانند اطالعات بیشتري 

درباره سینماي ايران كسب كنند. 
.............................................................................................................

دعوت ارمنستان از سينماي ايران
رئي�س بني�اد توس�عه س�ينما و فرهن�گ ارمنس�تان 
در دي�دار ب�ا راي�زن فرهنگ�ي اي�ران از س�ينماگران 
كش�ور ب�راي ش�ركت در جش�نواره فيل�م كوت�اه 30 
دقيق�ه اي در ش�هر ل�وري اي�ن كش�ور دع�وت ك�رد. 
»گوژ تادئوسیان« رئیس بنیاد توسعه سینما و فرهنگ ارمنستان 
نیز ضمن اعالم آمادگي اين بنیاد با گروه هاي سینمايي ايران و 
نیز استفاده از تجارب فیلمسازان و كارگردانان ايراني، افزود: اين 
بنیاد آماده است پذيراي اساتید س��ینماي ايران براي برگزاري 

كارگاه هاي آموزشي طي قراردادهاي يك ساله باشد. 
»تادئوسیان« با بیان اينكه اين بنیاد دوره هاي دانش افزايي براي 
بازيگران حرفه اي سینما برگزار مي كند، خاطرنشان كرد: چنانچه 
ايرانیان فیلمنامه اي دارند و طرف ايراني حاضر به سرمايه گذاري 
روي آن باشد، براي س��اخت آن در ارمنس��تان آماده همكاري 
هس��تیم، همانگونه كه فیلم »يوا« با هم��كاري بنیاد فارابي در 

ارمنستان ساخته شد. 
تادئوسیان تأكید كرد: بنیاد توسعه سینما و فرهنگ ارمنستان از 
9 تا 13 ماه مي )19 تا 23 ارديبهشت 98( جشنواره فیلم كوتاه 
3۰ دقیقه اي را در شهر لوري برگزار خواهد كرد، به همین خاطر 
از رايزني فرهنگي ايران درخواست مي كنیم تا فیلمسازان ايراني 

را براي شركت در اين جشنواره معرفي كند. 
.............................................................................................................

 محمدعلي كشاورز 
پيام روز ملي هنرهاي نمايشي را امضا كرد

تئات�ر  پيشكس�وت  هنرمن�د  كش�اورز،  محمدعل�ي 
پي�ام روز مل�ي هنره�اي نمايش�ي را ص�ادر و امض�ا كرد. 
به گزارش فارس، شهرام كرمي مديركل هنرهاي نمايشي به ديدار 
محمدعلي كشاورز رفت كه در اين مالقات پوستر روز ملي هنرهاي 
نمايشي در سال 98 نیز توسط اين هنرمند شناخته شده تئاتر و 
س��ینماي ايران رونمايي و امضا ش��د. در اين مالقات محمدعلي 
كش��اورز نیز با ابراز خرس��ندي از ثبت روز ملي هنرهاي نمايشي 
گفت: بايد اينگونه اتفاق ها را به فال نی��ك گرفت  تا تئاتر به مردم 
بیشتر نزديك شود. امروز تئاتر در سراسر ايران بايد با نگاه شكوفاي 
جوانان، بالنده و پويا شود. وي در همین باره افزود: اولین توصیه من 
به بچه هايي كه به خانواده تئاتر مي پیوندند نجابت داش��تن است، 
مسئله دوم مطالعه درست و خوب ادبیات اين مملكت است. نكته 
ديگر اين است كه بايد جاي جاي مملكت شان را ببینند و بشناسند 
و با فرهنگ هاي مختلف آشنا شوند. بازيگر نمايش »لبخند باشكوه 
آقاي گیل« ادامه داد: ما نبايد صرفاً به كساني كه پیش از اين بوده اند 
بسنده كنیم، بايد جوانان دست به قلم را ديد و از آنها خواست كه از 
مسائل مختلف انساني سخن بگويند. بچه هاي جواني كه تئاتر كار 
مي كنند به هنر اين مملكت بدهكارند و بايد نويس��ندگاني خوب، 
بازيگراني خوب، كارگرداناني خوب و طراحاني خوب باشند چون 
منبعي غني از ادبیات در دسترس شان است كه مي توانند به مدد 
آن، مردم را به سالن هاي تئاتر بكشانند. مطمئن باشند اگر اين گونه 

تالش و كوشش كنند دولت هم به آنها كمك خواهد كرد.

مصطفي محمدي     ديده بان


