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هرگاه خدا بخواهد بنده اى را 

خوار كند، دان�ش را از او دور 

سازد.

   نويد پارسا
بازيگ�ر پيشکس�وت س�ينما و تلويزي�ون معتقد اس�ت: 
كارگرداني كه مي نشيند و مي گويد به من ربطي ندارد پولي 
كه به من مي دهند از كجا آمده اس�ت، در واقع مرده ش�ور 
اس�ت. انگار برايش تفاوتي ندارد كه مرده چه كسي باشد.

داريوش ارجمند در حضور خبرنگاران در پشت صحنه سريال 
ماه محرمي »مرضیه« و در حاشیه بازديد خبرنگاران از پشت 
صحنه اين سريال كه به گفته كارگردانش بخش هايي از داستان 
آن به فساد اقتصادي و پولشويي ارتباط دارد، در پاسخ به اينكه 
تلويزيون چقدر مي توان��د در زمینه مبارزه ب��ا ورود پول هاي 
كثیف به عرصه هنر تأثیرگذار باشد، گفت: خیلي مي تواند تأثیر 
داشته باشد. تلويزيون خودش دستش در كار است وگرنه حتماً 
پرس و جو مي ك��رد تا ببینید تهیه كننده اي كه دس��تمزد يك 

میلیاردي به بازيگرش مي دهد از كجا آورده است؟
ارجمند با انتقاد از اظهارات برخي فیلمسازان در زمینه استفاده 
از پول هاي مش��كوك در س��ینما و تلويزيون نی��ز اظهار كرد: 
كارگرداني كه مي نشیند و مي گويد به من ربطي ندارد، پولي كه 
به من مي دهند از كجا آمده است، در واقع مرده شور است. انگار 
برايش تفاوتي ندارد كه مرده چه كس��ي باشد. تلويزيون اتفاقاً 
بايد يقه فالن تهیه كننده را بگیرد و بپرس��د كه از كجا بودجه 
آورده ايد؟ چه آثاري كه در تلويزيون پخش مي شود و چه آنها 
كه بیرون از تلويزيون تولید مي شوند همه آدم هايي هستند كه 
با تلويزيون هم همكاري دارند. تلويزيون و ارشاد در اين زمینه 
مسئول هستند. اين چیزها تمام نمي شود، تا زماني كه انسان 

زنده است اين مسائل هم وجود دارد. 
اين بازيگر در بخش ديگري از سخنانش از طرح وزارت ارشاد 
براي ادغام مؤسسه هنرمندان پیشكسوت با بنیاد رودكي انتقاد 
كرد و در جمع اهالي رس��انه گفت: واقعاً چرا بايد چنین كاري 
انجام شود؟ چرا بايد زيرمجموعه بنیاد شويم؟ رودكي خودش را 
هم نمي تواند اداره كند. دلیلش را كه نمي دانم، اما احتماالً براي 
يك نفر يك شغلي در نظر گرفته اند. وي در ادامه درباره اينكه 
آيا اعتراضاتي نس��بت به اين اتفاق نشده است، گفت: اعتراض 
كرده ايم، من نامه هاي مورد نظرم را نوشته ام، مديرعامل مؤسسه 
هنرمندان پیشكسوت قهر كرده و رفته است و به مؤسسه هم 
نمي آيد. ما اعتراض خود را مطرح كرده ايم و منتظريم كه جواب 
بدهند. اين مؤسسه يك هیئت امنا دارد كه اعضاي آن از پنج 
وزارتخانه هستند و وزير ارش��اد به تنهايي نمي تواند درباره آن 
تصمیم گیري كند. ارشاد براي اين طرح حتي با اين اعضا حرف 

هم نزده و نظرشان را نخواسته است.

در حاشيه فيلمبرداري سريالي با موضوع پولشويي مطرح شد

انتقاد داريوش ارجمند از بي تفاوتي نسبت به پول هاي مشکوك

   محمدصادق عابديني
23م�رداد1350، بحرين رس�مًا با اعالم اس�تقالل از ايران جدا مي ش�ود 
و حکومت پهلوي نيز تنها چند س�اعت بع�د از آن، جداي�ي بحرين را به 
رس�ميت مي شناس�د. 48 س�ال بعد از اين ماجرا، در تهران مستندي با 
عنوان »آسوده بخواب كوروش« رونمايي مي ش�ود؛ مستندي كه روايت 
تاريخي جداي�ي بحرين از اي�ران را در دوره پهل�وي دوم روايت مي كند، 
جدايي ك�ه از آن به عن�وان خيانت محمدرض�ا پهلوي به اي�ران نام برده 
مي شود. علي فراهاني، مستندساز و كارگردان »آسوده بخواب كوروش« 
در گفت و گو با »جوان« درباره اين مستند توضيحات بيشتري داده است. 
ماجراي بحرين و اينکه چگونه از ايران جدا ش�د، سابقه طوالني 
دارد و حتي مي توان در دوره قاجار ردپاي آن را ديد، اما مستند 
از  شهريور1320 شروع مي شود، چرا اين برهه از تاريخ را انتخاب 

كرديد؟
ما براي اين از دوره محمدرضا پهلوي آغاز كرديم كه به نظرم اصل كار جدايي 
بحرين در دوره وي انجام شد. همه پادش��اهان قبل از پهلوي دوم تالش كرده 
بودند درباره بحرين حداقل سكوت كنند و از كنار آن بگذرند. شاه در سال 1336 
اعالم مي كند كه بحرين استان چهاردهم ايران است و در سال 1349 جدايي 
بحرين از ايران را رقم مي زند، ما در اين مستند به دنبال اين بوديم كه چرا اين 
اتفاقات رخ داد. علت انتخاب شهريور1320 براي شروع مستند هم اين بود كه با 
جنگ جهاني دوم، جهان به سمت دو قطبي بلوك شرق و غرب رفت و محمدرضا 
شاه كه تازه به قدرت رسیده بود، براي كسب حمايت قدرت ها بايد وارد يكي از 

بلوك ها مي شد. 
در ابتداى مس�تند به نام�ه اي از مردم 
بحرين خطاب به ش�اه ك�ه در آن از وي 
كمك خواسته بودند اش�اره شده، اين 

نامه وجود دارد؟
چند نامه از بحرين براي محمدرضا پهلوي ارس��ال 
مي شود، متني كه در مس��تند وجود دارد تركیبي 
از چند نامه اس��ت كه همگي آنها با دستخط مردم 

بحرين موجود است. 
مستند داراي دو روايت است؛ روايت اول 

حتي از شاه چهره نسبتاً متعادلي نشان مي دهد، اما در روايت دوم 
نقد تندي بر سياست هاي پهلوي انجام مي دهد، چرا مستند دو 

روايتي ساخته شد؟
علت اينكه دو روايت را انتخاب كرديم، اين بود كه اول مردم چیزهايي درباره دوره 
شاه از شبكه هاي »من و تو« و »بي بي سي« گفته مي شود را ببینند و در روايت 
دوم پشت پرده آن روايت ها را مشاهده كنند. از رسانه اي مانند »من و تو« توقعي 
وجود ندارد كه چیزي بیشتر از روايت اول را بگويد. من خدا را شكر مي كنم در 

كشوري زندگي مي كنم كه اجازه ساخت روايت اول را مي دهد، اما »من و تو « و 
»بي بي سي« آيا اجازه ساخت روايت دوم را خواهند داشت؟!

چرا رسانه هاي س�لطنت طلب مثل »من و تو« سعي مي كنند از 
كنار مس�ئله بحرين به آرامي عبور كنند و زي�اد روي آن مانور 

نمي دهند؟
به دلیل اينكه بحرين مسئله اي نیست كه بتوانند آن را تطهیر كنند. براي همین 
در نهايت اشاره كوچكي به آن مي كنند و ادعا مي كنند كه در مقابل بحرين، ما 
جزاير تنب بزرگ، كوچك و ابوموسي را گرفته ايم؛ اين ادعايي است كه در مستند 
»آسوده بخواب كوروش« رد شده است. حتي باور اينكه بحرين و موقعیت آن با 

جزيره كوچكي مانند ابوموسي برابر است، خارج از ذهن است. 
در »آسوده بخواب كوروش« مصاحبه هايي با چند چهره سياسي 
منتسب به احزاب ملي داريد و فقط آقاي عبد خدايي از سياسيون 
مذهبي در مستند حضور دارد، چرا از چهره هاي مذهبي بيشتر 

استفاده نشده است؟
من احساس كردم كه بچه هاي مذهبي بیش��تر حرف هايشان را در برنامه هاي 
تلويزيوني و ديگر مس��تند ها زده اند و اين افراد هس��تند كه حرف هاي ناگفته 
بیشتري دارند. افرادي كه در اين مستند با آنها حرف زده شده نسبت به جمهوري 
اسالمي نقد دارند و حتي با بسیاري از كارهاي محمدرضا پهلوي موافق هستند، 
مي خواس��تم از زبان چنین كس��اني درباره خیانت پهلوي در جدايي بحرين 

صحبت شود. 
مستند پوستر خاصي دارد كه شبيه فيلم هاي عاشقانه است، چرا 

چنين تصويري براي پوستر استفاده شده است؟
 شاه در فرودگاه منتظر نیكسون است و از كنار دختر بچه اي كه گل در دست دارد 
با بي اعتنايي عبور مي كند. نیكسون در سفر به ايران بعد از حضور ايران در جنگ 
ويتنام و عملیات ظفار به شاه مي گويد كه به غیر از سالح هسته اي هر چیزي كه 

بخواهد را در اختیار او قرار مي دهد. 
رونمايي از مستند تقريباً همزمان با سالروز جدايي بحرين از ايران 

آغاز شد، تعمدي در اين ماجرا وجود داشت؟
بله، از دو سه ماه قبل مي دانستیم كه تاريخ جدايي چه روزي است، ولي پیش از 
رونمايي از مستند اتفاق بدي افتاد. ما مصاحبه از اردشیر زاهدي وزير امورخارجه 
وقت ايران در مس��تند داش��تیم كه درباره جدايي بحرين صحبت مي كرد. آن 
گفت و گو را يك گروه مستندس��از گرفته بودند كه كارشان خوابیده بود. بعد از 
آنكه تیزر مستند »آسوده بخواب كوروش« منتشر شد، گفتند آن مصاحبه كه 
حداكثر دو دقیقه بود را منتش��ر نكنید، چون مي خواهیم در مستند خودمان 

استفاده كنیم. 
چرا درباره جدايي بحرين از ايران و نقش پررنگ شاه در اين باره 

مستندي ساخته نشده بود؟
چون موضوع چغر و در عین حال مبهمي اس��ت. ع��ده اي مي گويند جدايي از 
دوره ناصرالدين شاه انجام شده، عده اي هم نقش شاه را در اين زمینه پررنگ تر 

يا كمرنگ تر مي دانند. 
بازخوردهاي مردمي درباره مستند چه بوده است؟

من در اين مستند تالش كرده ام منحني شخصیت 
محمدرضا پهلوي را رس��م كنم و ب��ا بازخوردهايي 
كه گرفتیم، معلوم شد كه مردم خیانت محمدرضا 

پهلوي را فهمیده اند و همین براي من كافي است. 
گروه هاي سلطنت طلب واكنشي نداشته اند؟

در شبكه هاي اجتماعي، كامنت و پست مي گذارند، 
اما حرف هايشان سطحي است و مسئله چالشي را 
مطرح نمي كنند، همین كه قشر خاكستري حرفم را 

قبول كنند كفايت مي كند. 
درباره بحرين و ش�رايط امروز كه مردم دس�ت به قي�ام زده اند 
و حکومت بحرين ه�م با جمهوري اس�المي در تعارض اس�ت، 

مالحظاتي براي ساخت مستند داشته ايد؟
منظور از س��اخت »آس��وده بخواب كوروش« اين نبود كه بحري��ن را به ايران 
برگردانیم. من با شیخ دقاق نماينده شیخ عیسي قاسم در قم ديدار كردم، شیخ 
مالحظاتي داشتند كه ما هم آنها را رعايت كرديم كه روايت مستند به گونه اي 
نباشد با مردم يا حتي دولت بحرين به مش��كلي بربخوريم. اين مستند بیشتر 

روايت يك خیانت است.

در گفت و گوي »جوان« با كارگردان »آسوده بخواب كوروش« مطرح شد

 مردم خيانت پهلوي 
در جدايي بحرين را مي فهمند

افرادي كه در مستند با آنها حرف 
زده شده با بس��ياري از كارهاي 
شاه موافق هستند، مي خواستم 
از زبان آنها درباره خيانت پهلوي 
در جدايي بحرين صحبت شود

جهانگير الماسي در گفت و گو با »جوان«:

سينما و تلويزيون نبايد سبك زندگي لوكس را تبليغ كنند
 اگر نگاهي به تيزرهاي تبليغاتي بيندازيد 

حتماً ديده ايد كه مدام نوعي خاص از زندگي مرفه و آدم هاي سرخوشي

 

كه مشغول خوردن و آشاميدن جلوي دوربين  هستند، تبليغ مي شود
   هادى  خدادوست

جهانگير الماسي بازيگر پيشکسوت در گفت و گو با »جوان« با 
اشاره به اينکه ركود اقتصادي دامن زندگي بخش عمده اي از 
هنرمندان را هم گرفته، به اين نکته اشاره كرد كه نقش سينما 
و تلويزيون در خروج از اين وضعيت غيرقابل انکار اس�ت. 
 بازيگر »افس��انه آه« و »ش��بح كژدم« با انتقاد از انفعال سینما 
و تلويزي��ون در برابر اين م��وج گراني اظهار داش��ت: نمي دانم، 
ممیزي ها اجازه نمي دهند يا تهیه كنن��دگان عالقه ندارند، ولي 
آنچه هويداست انفعال ش��گفت انگیز صاحبان آثار سینمايي و 
تلويزيوني در قبال اين گراني افسارگس��یخته اس��ت. چرا نبايد 
درام هاي سینمايي و سريال هاي تلويزيوني داشته باشیم كه در 
قالب داستان هاي جذاب، ريشه هاي فرهنگي و سیاسي وضعیت 
موجود را نقد كنند. الماس��ي ادامه داد: تبلی��غ زندگي لوكس و 
نامشخص بودن روش كسب درآمد كاراكترهاي مرفه، از جمله 
ايرادات فیلم ها و سريال هاي ماست و به نوعي توجیه گر درآمدهاي 
نامشروع است. چرا بايد در سینما و تلويزيون سبك زندگي گران و 
الكچري تبلیغ شود؟ اگر نگاهي به تیزرهاي تبلیغاتي بیندازيد، 
حتماً ديده ايد كه مدام نوعي خاص از زندگ��ي مرفه و آدم هاي 
سرخوشي كه مشغول خوردن و آشامیدن جلوي دوربین  هستند، 

تبلیغ مي شود. آيا سبك زندگي واقعي اينچنین است؟
وي تأكید كرد: جريان روشنفكري مدام درباره اهمیت سینماي 
رئالیس��تي تبلیغ مي كند، ولي به ما نمي گويد كه چرا در يكي 
از اين محصوالت رئالیس��تي تصويري از چگونگي رشد حبابي 
سرمايه داران پولش��و را نمي بینیم؟ مدام درباره درگیري هاي 
زناشويي فیلم مي سازند و ژس��ت مصلح اجتماعي مي گیرند، 
ولي دريغ از سر سوزني تحلیل دراماتیك درباره چگونگي رشد 
نوكیسه ها؟  جهانگیر الماس��ي با تأكید بر اينكه انقالب شد تا 
فاصله طبقاتي از بین برود، خاطر نشان كرد: قبل از انقالب بین 
كاخ نشین ها و كوخ نشین ها فاصله زيادي بود و قرار شد راه هاي 
توزيع عادالنه ثروت ملي و بهادادن به كار حالل را ترويج كنیم، 
ولي حاال به جايي رس��یده ايم كه مشخص نیس��ت چگونه به 
برخي كلي امكانات و ثروت رسیده است؟ اگر جاي نمايش اين 

تناقضات، سینما و تلويزيون نیست، پس كجاست؟
بازيگر مجموعه هاي »در چشم باد« و»طفالن مسلم« در ادامه 
تأكید كرد: در سريال هاي تلويزيوني بايد اصالت بخشي بر كار 
مورد تجلیل قرار گیرد البت��ه كار تولیدي نه كارهاي پنهان. ما 

نوعي از سرمايه داري را با تولیدات سینمايي و تلويزيوني تبلیغ 
مي كنیم كه در هیچ جاي دنیا ارزش ندارد. يك س��رمايه داري 
وحش��ي كه نه مالیات مي پردازد و نه جامعه در آن اصالت دارد 
و نه كار و تعلق به اين آب و خاك در قام��وس آن احترام دارد. 
الماسي افزود: تصور كنید كه در لواسان چه امالك گران قیمتي 
وجود دارد و چه كساني در آنجا زندگي مي كنند؟! هیچ محصول 
سینمايي جواب اين سؤال ش��ما را نمي دهد چون بسیاري از 

نوكیسگان سینما و تلويزيون هم ساكن لواسان هستند!
 اين بازيگر 64ساله با هشدار به تهیه كنندگاني كه به واكاوي 
مفاسد اقتصادي نمي پردازند، گفت: اين گونه پیش برود جامعه 
از هم گسیخته تر و پرخاش��گرتر مي شود و همه ارزش هايش 
را از كف مي دهد. تهیه كنندگان در آثارشان به دنبال عدالت 
اجتماعي و چگونگي توزيع ثروت ملي بین آحاد جامعه باشند تا 
وظیفه خود را نسبت به بدنه جامعه انجام دهند. تهیه كننده اي 
كه در دامن انقالب رش��د كرده و به م��دد حمايت هاي نظام 
فرصت عرض اندام يافته، نبايد جز در مسیر رسوايي نوكیسگان 
قدم بردارد. وي در پايان به اين نكته اشاره مي كند كه از سويي 
ديگر گراني قبالً سال به سال بود و حاال ماه به ماه شده و بايد دعا 
كنیم تا اجناس گران تر از ايني كه هست نشود. میل به مصرف 
و میل به سود بیشتر در بین صاحبان سرمايه موجب شده حتي 
وقتي قیمت دالر پايین مي آيد، باز تغیی��ري در قیمت ارزاق 
عمومي شاهد نباشیم. اين وضعیت بايد در فیلمنامه ها مورد 
واكاوي جدي و اساسي قرار گیرد، طوري كه صرفاً نتیجه فساد 
و ناكارآمدي كه مي تواند فقر و نابرابري باشد به تصوير درنیايد 
بلكه به شكلي دلسوزانه و پژوهشگرانه سیستم هاي معیوبي كه 

موجب تبعیض و بي عدالتي مي شوند، نقد شوند.

انتشارات سروش منتشر كرد
سخنان مقام معظم رهبرى با موضوع 
اقتصاد مقاومتی در »افق نويدبخش«

چ�اپ نخس�ت كت�اب »افق 
نويدبخش« به كوش�ش ناصر 
عاب�دى ك�ه ب�ه سياس�ت ها 
معظ�م  مق�ام  انتظ�ارات  و 
در  رهبرى)مدظله العال�ی( 
موض�وع اقتص�ادى مقاومتی 
می پردازد از س�وى انتشارات 
س�روش وارد بازار نش�ر شد.

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، كتاب 
»افق نويدبخش« مجموعه هشت س��ال سخنان مقام معظم 

رهبری )مدظله العالی( درباره اقتصاد مقاومتی است.
كتاب »اف��ق نويدبخ��ش« در 10 فصل تهیه و تنظیم ش��ده 
است كه چهار فصل نخس��ت آن به تعريف اقتصاد مقاومتی و 
چرايی اتخاذ اين الگوی اقتصادی و معرفی عوامل تحريم ها و 

راه حل های برون رفت از آنها می پردازد.
فصل پنجم تا نهم كتاب، وظايف نهادهای مختلف اعم از بخش 
دولتی و خصوصی را مشخص كرده اس��ت تا هريك از افراد و 
آحاد جامعه برای موفقیت در اجرای اين طرح ملی، نسبت به 
وظايف خود و ديگر افراد آشنا شوند و بر مبنای ساختارهای 
تعريف ش��ده برنامه ري��زی، حركت و تالش كنن��د. در فصل 
پايانی كتاب هم انتظاراتی كه از اقتص��اد مقاومتی می رود و 
همچنین امیدهای ناشی از اجرای اين طرح، ارائه شده است.

چاپ نخست كتاب »افق نويدبخش« در 288 صفحه از سوی 
انتشارات سروش منتشر و در اختیار عالقه مندان به مباحث 

اقتصادی قرار گرفته است.
.........................................................................................................

انوش معظمي بازيگر نقش »حرمله«: 
به خاطر نماز خواندن به ما كار نمی دهند

در ط�ول س�ال نقش ه�ا بين 
عده خاصی تقس�يم می شود 
و ب�ه م�ا برچس�ب می زنن�د. 
وقتی نام م�ن می آيد به خاطر 
دو ركعت نماز ك�ه می خوانيم 
م�ا را زي�ر س�ؤال می برن�د و 
ب�ه م�ا كار نمی دهن�د. اص�اًل 
نم�از خواندن من چه ربطی به س�ينما و بازيگ�رى  دارد؟!

انوش معظم��ی، بازيگر نق��ش »حرمله« در س��ريال ماندگار 
»مختارنام��ه« كه اين روزه��ا هم در يك نمايش عاش��ورايی 
مشغول فعالیت است در ادامه صحبت هايش به تسنیم گفت: 
قباًل هم امام حس��ین)ع( به م��ا آبرويی داده ب��ود و در هیئت 
فعالیت می كرديم و مورد توجه بوديم، اما با ايفای نقش حرمله 
در سريال مختارنامه، كانون توجهات هزار چندان شد. خیلی از 
هیئت ها با ديدن اين نقش به ياد من می افتند و به هیئت های 
مختلفی دعوت می شوم. در آن چند دقیقه حضور به من كرامت 

می كنند و احترام می گذارند. 
من همه  چیز را از نوكری امام حسین)ع( دارم. وي همچنین 
در مورد نحوه پذيرش نقش »حرمله« افزود: واقعاً من نقش را 
نخوانده بودم. يك بخش��ی از آن برمی گردد به نگاه حرفه ای و 
رس��انه ای كه در آن دوران داش��تم و خود آقای میرباقری هم 
به من اين اطمینان را دادند كه بع��د از ايفای نقش »حرمله« 
اتفاقات خوبی برای آين��ده بازيگری ام می افتد. البته مادرم در 

درجه اول دوست نداشت. 
.........................................................................................................

رونمايي از جديدترين محصول 
سينمايي ايران و افغانستان در بوسان

فيلم س�ينمايي »هف�ت و ني�م« تازه ترين اثرس�ينمايي 
ب�رادران محم�ودي در بيس�ت و چهارمي�ن جش�نواره 
مي ش�ود.  رونماي�ي  بوس�ان  فيل�م  بين الملل�ي 
به گزارش فارس به نق��ل از روابط عمومي »هفت و نیم«، اين 
فیلم به نويسندگي و كارگرداني نويد محمودي و تهیه كنندگي 
جمشید محمودي در بهار و تابستان سال گذشته در سكوت 
خبري ساخته شد كه فیلمي متفاوت در كارنامه سینمايي اين 

دو برادر افغانستاني محسوب مي شود. 
اين فیلم كه محصول مشترك ايران و افغانستان است، ماجراي 
زندگي هفت دختر افغاني و ايراني را در هفت اپیزود به صورت 
س��كانس پالن روايت مي كند. »هفت و نیم« قصه دختراني 
است كه قرار است جمعه شب مراسم عروسي آنها برگزار شود 

اما هر كدام از آنها به نوعي درگیر مسئله اي هستند. 
اي��ن چهارمین حض��ور ب��رادران محم��ودي در جش��نواره 
بین المللي فیلم بوسان اس��ت. برادران محمودي پیش از اين 
سه بار با فیلم هاي »چند مترمكعب عشق«، »رفتن« و »رونا 
مادرعظیم« در جشنواره فیلم بوسان جايزه بهترين كارگرداني 
براي »رفتن« و جايزه بهترين فیلم براي »رونا مادر عظیم« را 

به دست آورده بودند. 

مصطفي محمدي     ديده بان

 حتی يك سريال هم در بين 10 برنامه پربيننده تلويزيون        
وجود ندارد

   فرزين ماندگار
 طبق تازه ترين نظرس�نجی مرك�ز تحقيقات صداوس�يما در 
ليست 10 برنامه پربيننده س�يما، حتی يك سريال تلويزيونی 
هم ب�ه چش�م نمی خ�ورد و اين س�ؤال مط�رح می ش�ود كه 
مردم نياز نمايش�ی خ�ود را از چ�ه طريقی برط�رف می كنند. 
روز گذشته آمار جديدی از نظرس��نجی مركز تحقیقات صداوسیما 
منتشر شد كه طبق آن پربیننده ترين برنامه های تلويزيون و همچنین 

پرمخاطب ترين شبكه ها در ماه مرداد معرفی شدند.
در اين نظرسنجی تولیدات شبكه های يك، 2، 3، 4، 5، قرآن، سالمت، 
مس��تند، ورزش، آموزش، افق و نسیم مورد بررس��ی قرار گرفتند و 

پربیننده ترين برنامه های هر شبكه به تفكیك اعالم شدند.
بر اس��اس اين نظرس��نجی »عصر جدي��د« از ش��بكه 3، منتخب 
»دورهمی« و »كودك شو« از شبكه نسیم، مستند »حیات وحش« 
از شبكه مستند، »سمت خدا« از ش��بكه 3، »به خانه برمی گرديم« 
از شبكه 5، »وقتش��ه« از شبكه نسیم، »دس��تپخت« از شبكه يك، 

»ويتامین خ« و »خانه ما« از شبكه نسیم 10 برنامه پرمخاطب سیما 
در مردادماه 98 بودند. همچنین نكته جالب اين نظرسنجی اين است 
كه طبق گزارش صداوسیما، اين آمار شامل همه برنامه های سیما در 
قالب های فیلم و سريال، مسابقه، س��خنرانی، گفت وگو، برنامه های 
ورزشی و اخبار بوده اس��ت و بر اين اساس می توان نتیجه گرفت كه 
همه 10 برنامه پربیننده تلويزيون در مردادماه امسال از برنامه های 
غیرنمايش��ی بوده اند و حتی نام يك س��ريال هم در میان تولیدات 

پربیننده سیما وجود ندارد.
در اين نظرسنجی همانطور كه قابل پیش بینی بود، »عصر جديد« 
با حدود 63 درصد بیش��ترين آمار مخاط��ب را در مردادماه میان 
برنامه های تلويزيونی به خود اختصاص داده است. آماری كه خیلی 
هم به م��رداد منحصر نمی ش��ود و می توان گفت ك��ه در چند ماه 
اخیر، اين برنامه تلويزيونی در جذب مخاطب پیشتاز تمام برندها 
و سريال ها بوده اس��ت. »عصر جديد« به  عنوان يكی از برنامه های 
شاخص س��یما در يك بازه تقريباً 9 ماهه، از سال گذشته تاكنون 
توانسته اس��ت به پربیننده ترين اثر تلويزيون تبديل و يك استثنا 
محس��وب ش��ود و آمار جديد تلويزيون از اين حیث اتفاق چندان 
جديدی نبود. طی اي��ن چند ماه هم ب��ه اذعان رس��انه ها و مركز 
تحقیقات و حتی بینندگان تلويزيون، اين برنامه توانست موفقیت 

بااليی در جذب مخاطب به دست آورد.
»عصر جديد« در اين ماه ها، بارها و بارها از قبل نوروز، نوروز و بعد از 
آن به عنوان يكی از برنامه های پربیننده تلويزيون معرفی شده است 
و تلويزيون در اين ماه ها نتوانس��ته برنامه ديگری در كنار اين برنامه 

برای مخاطب ارائه كند.

    راديو

 بررسی تاريخ و هنر تعزيه
 در راديو 

براى نخستين بار در رسانه، راديو نمايش به صورت دسته بندى شده و 
دقيق در برنامه راديويی »مجلس شبيه« به آيين نمايشی تعزيه می پردازد.
ساجد قدوس��یان، تهیه كننده برنامه راديويی مجلس شبیه ضمن اعالم اين 
مطلب گفت: متن اين برنامه را بر اساس پژوهش هنری كه درباره تعزيه انجام 
داده ام، نوش��ته ام و س��ابقه اين پژوهش به پايان نامه دانشگاهی ام كه درباره 

جايگاه تعزيه در عرصه هنرهای نمايشی است، برمی گردد.
قدوسیان خاطرنشان كرد: در مجلس شبیه سعی كرديم تمام جزئیات هنری 
تعزيه مثل چگونگی  پیدايش و شكل گیری تعزيه، چگونگی كاربرد و كاركرد 
موسیقی تعزيه به صورت مجزا، معرفی مجالس غريب، ظرفیت های نمايشی 
تعزيه در دوره های مختلف، بررس��ی اصطالحات مورد اس��تفاده در تعزيه و 
تفاوت تعزيه با تراژدی های يونان، تعريف تعزيه و اركان اصلی آن، س��اختار 
و ساختمان تعزيه،  اشخاص بازی در تعزيه و بسیاری مسائل ديگر پیرامون 

تعزيه را پوشش دهیم.
قدوسیان ادامه داد: به دلیل آنكه اجرای تعزيه در نقاط مختلف ايران متولی 
مشخصی ندارد، حاشیه آن از اصل ماجرا پررنگ تر شده تا جايی كه مخاطب 
درك درستی از آن ندارد، به همین دلیل در مجلس شبیه، راديو نمايش سعی 

كرديم تا آن را مورد بررسی دقیق قرار دهیم.
گفتنی است برنامه راديويی »مجلس شبیه« به تهیه كنندگی، پژوهشگری، 
نويسندگی و سردبیری ساجد قدوسیان، اجرای ايوب آقاخانی، كارشناسی 
دكتر محمدحسین ناصربخت، روايت فاطمه آل عباس و صدابرداری مجید 

آينه هر شب ساعت 21 از راديو نمايش پخش می شود.


