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اگر شکيبا باشی تقدير الهی بر 

تو جارى می ش�ود و تو پاداش 

داده خواهی ش�د و اگر بی تابی 

كنی نيز تقدير الهی بر تو جارى 

می شود و تو گناهکارى.

در مالزى در معبد بودا بودم كه يک نفر گفت »شما كه حضرت 
علی)ع( را داريد در معبد هندوها چه می كنی و گمشده ات اينجا 
نيست« اين تلنگرى بود و كليد تحول زده شد تا انديشه كنم.

الهام چرخن��ده با بیان مطلب ب��اال در اجتماع ب��زرگ بانوان 
زینبی با عنوان همایش حجاب و عفاف كه با حضور جمعی از 
خانواده ها در سالن تبلیغات اسالمی قزوین برگزار شد، عنوان 
كرد: سلبریتی ها عمق ندارند، هر كس در مسیر اهل بیت)ع( 
و قهرمانان واقعی چون زین��ب كبری)س( و فاطمه زهرا)س( 
قرار گیرد، زندگی و آخرت خود را بیمه كرده است. امروز بسیار 
خدا را شاكرم كه با لطف اهل بیت توانستم از مسیر گناه و خطا 

بازگردم و زندگی جدیدی را آغاز كنم.
وی بیان كرد: در س��ریال های مختلفی بازی كردم، س��فرهای 
خارجی زی��ادی رفتم، در معب��د هندوها حاضر ش��دم و دنبال 
چیزهایی رفته بودم كه هیچ ارزشی نداشت، اما آنچه لذت و ارزش 
واقعی بود تنها در نزد امیرمؤمنان)ع( و اهل بیت )ع( بود كه من 
دیر متوجه ش��دم. در مالزی در معبد بودا بودم كه یک نفر گفت 
»شما مسلمانان كه حضرت علی)ع( را دارید در معبد هندوها چه 
می كنی و گمشده ات اینجا نیست.« این تلنگری بود و كلید تحول 
زده شد تا اندیشه كنم. وی با بیان داستان تحول خود اظهار داشت: 
به خون ثاراهلل)ع( من از طرف كسی نیامده ام و نان خور كسی جز 
اهل بیت)ع( نیستم و اگر بتوانم به تقویت باورهای دینی كمک 
كنم، افتخار خواهم كرد و پس از تحول و تغییر پوشش و دیدگاهم 

بیش از هفت سال است كه بایکوت سینما هستم.
چرخنده یادآور شد: ش��بکه های معاند میلیاردها دالر هزینه 

كرده اند تا عروسک من را بس��ازند و در شبکه نیم مرا مسخره 
كنند، چون نام والیت و ولی خود را به زبان آوردم و به آن افتخار 
می كنم. وی گفت: همه چیز در كربالست. شهامت، شجاعت، 
غیرت، مردانگی، گذشت و صبر و پایمردی همه در كربالست و 
حماسه كربال یک درس زندگی است. چرخنده اضافه كرد: من 
كسی نیستم، اما چون حجاب را تبلیغ می كنم، برخی در فضای 
مجازی علیه من در حال دسیسه و نابودی اعتقادات هستند. 
لذا همه باید مراقب باشیم و بدانیم دشمنان با اصالت های دینی 
جنگ دارند. چرخنده اضافه كرد: ش��اید اول ترك گناه برایم 
س��خت بود، اما اتفاقات زیادی افتاد و معنای یک نفر در برابر 
همه را فهمیدم، هرچند هفت سال كار نکردم، اما ممنونم كه 

دوران گذر را با همه فشارها سپری كردم.
الهام چرخنده تصریح كرد: امروز زنان ایران می توانند الگوی جهانی 
باشند و پرچم حضرت زینب)س( را باال ببرند، چون در خون همه 

ما شیعیان؛ عشق حسین، زینب و اهل بیت جریان دارد.

الهام چرخنده در اجتماع بزرگ بانوان زينبی عنوان كرد

هندوها گفتند شما كه علی)ع( داريد اينجا چه می كنيد!

   محمدصادق عابدينی
بينندگان شبکه3 سيما اين شب ها مستندى 
را با عنوان »داس�تان اتم« تماش�ا می كنند 
كه به مرور اتفاق�ات مرتبط ب�ا فعاليت هاى 
هس�ته اى كش�ورمان می پ�ردازد. آنچه در 
»داس�تان اتم« رواي�ت می ش�ود پرداختن 
جزءبه ج�زء ب�ه وقاي�ع تاريخ�ی مرتب�ط با 
پرونده هس�ته اى اس�ت. پخش اين مستند 
را می توان نشانه اى از ش�جاعت شبکه3 در 
پرداختن به مس�ئله اى دانست كه بر سر آن 
در داخل و خارج از كشور مناقشه وجود دارد.
احمد كشاورز، تهیه كننده و كارگردان مستند 
»داستان اتم« به »جوان« می گوید: این مستند 
مسیر طوالنی را طی كرد تا به این مرحله رسید. 
»داستان اتم« قرار است روایتگر تاریخ 70 ساله 

فعالیت های هسته ای كشورمان باشد.
   شروع یک داستان از 70سال پیش

كشاورز ادامه می دهد: اولین عهدنامه هسته ای 
كشورمان در س��ال 1328 توس��ط دكتر علی 
امینی امضا می ش��ود و تا آخرین تعهدنامه كه 
اینس��تکس اس��ت و در س��ال 1398  غربی ها 
س��عی می كنند به ما تحمیل كنند، قریب 70 
سال گذش��ته اس��ت. تهیه كننده و كارگردان 
مستند »داس��تان اتم« با اشاره به پژوهش های 
گس��ترده ای كه برای تولید این مس��تند انجام 
ش��ده، تأكید می كند: ما حجم اطالعات باالیی 
را جمع آوری كردی��م، در مجم��وع نزدیک به 
1700 تا 1800صفحه پژوهش ش��د كه صرف 
مطلب نبود و مجموع��ه ای از تصاویر، ویدئوها، 
متن ها و اسناد را دربر می گرفت. وی می افزاید: 
بخش عمده ای از این اطالعات تا پیش از آن در 
یک مجموعه گردهم نیامده بود و در جایی بیان 
نشده بود. می ش��ود گفت برای اولین بار بود كه 

چنین داده هایی جمع آوری  می شد. 
كشاورز با بیان اینکه مجموعه »داستان اتم« در 
10 قسمت تولید شده است، می گوید: »روایت 
تاریخی ما در قسمت اول از دوره پیش از انقالب 
آغاز می ش��ود. تقریباً در این دوره اتفاق خاصی 
در زمینه هسته ای رخ نمی دهد. در قسمت دوم 
روی كار آمدن دولت موقت و اتفاقاتی را كه در 
آن دولت برای انرژی هسته ای رخ می دهد مرور 
می كنیم ك��ه در برخی از آن اتفاقات، ش��ورای 

انقالب هم دخیل است.«
وی با اش��اره به اینکه در ادامه مستند »داستان 
اتم« به رحلت امام خمینی)ره( و رئیس جمهور 
ش��دن مرحوم هاشمی رفس��نجانی می پردازد، 

می افزاید: »در این قس��مت ش��اهد هستیم كه 
آقای هاشمی سراغ واردات برخی فناوری های 
هس��ته ای از پاكس��تان و عقد قرارداد با روسیه 
و چین م��ی رود كه ه��ر دوی این كش��ورها به 

تعهداتشان عمل نمی كنند.«
قس��مت س��وم »داس��تان اتم« به رأی آوردن 
محمد خاتم��ی و اقدامات هس��ته ای در دولت 
اصالحات اشاره دارد. كشاورز درباره این قسمت 
می گوی��د: »در دوره خاتمی آغ��از فعالیت های 
هس��ته ای در نطنز و فردو را بررسی می كنیم و 
گزارش های عملکرد ایران به آژانس هس��ته ای 
كه هم��ه فعالیت های ایران تح��ت نظر آژانس 
انجام  می شده، اما به ناگهان منافقان كنفرانس 
خبری برگ��زار می كنند و مدعی می ش��وند كه 
ایران فعالیت های مخفیانه دارد و از آنجا به بعد 
لزوم پذیرش NPT و نظارت های دائمی آژانس 

پیش می آید.«
وی ادام��ه می ده��د: »در مذاكرات هس��ته ای 
ای��ن دوره مش��خص می ش��ود ك��ه دول��ت 
هاشمی رفس��نجانی NPT را پذیرفت��ه بوده و 

آقای والیتی آن را امضا كرده است.«
مستند »داس��تان اتم« در قس��مت چهارم به 
روی كار آمدن محمود احمدی نژاد و مذاكرات 
هسته ای در این دوره و پیچیده شدن مذاكرات 
می پردازد. احمد كشاورز می گوید: »در قسمت 
هفتم مجموعه »داستان اتم«، رأی آوردن حسن 
روحانی و مذاكرات هسته ای منجر به توافقات در 
تولوز، ژنو، لوزان و در نهای��ت تصویب برجام را 
مرور می كنیم كه در قسمت هشتم  تا دهم نیز 
ادامه پیدا می كند و به خ��روج امریکا از برجام و 

عدم تعهدات اروپا می رسیم.«
تهیه كننده و كارگردان داس��تان اتم می گوید: 
»هر قس��مت از این مجموعه مستند 60 دقیقه 
اس��ت، اما قس��مت آخر به خاط��ر حجم باالی 

موضوعات 75 دقیقه است.«
   امشب آخرين قسمت داستان اتم

مجموعه داستان اتم، امشب )ش��نبه( به پایان 

خود می رس��د. بینندگان تلویزیون داستان اتم 
را در اصل از قس��مت هفت��م و روی كار آمدن 
دولت تدبیر و امید مش��اهده كردند. كارگردان 
و تهیه كننده »داس��تان اتم« درباره اینکه چرا 
قسمت های قبلی پخش نش��ده، می گوید: »تا 
پیش از دولت روحانی  تصاویر آرشیوی درباره 
پرونده هس��ته ای خیلی كم بود. ب��رای همین 
تصمیم گرفتیم كه ابتدا قسمت های هفت به بعد 
كه كامل تر بود را پخش كنیم.« البته شنیده های 
»جوان« حکایت از آن دارد كه به احتمال زیاد 
شبکه3 سیما برای آبان ماه مجموعه »داستان 

اتم« را به طول كامل از ابتدا پخش كند.
كش��اورز درباره قس��مت آخر »داس��تان اتم« 
می گوید: »خروج امری��کا از برج��ام و اتفاقات 
بعد از آن تا آمدن ش��ینزو آبه به ایران و سخنان 
مهم رهبر معظم انقالب در دیدار با وی كه اعالم 
كردند دیگر مذاك��ره ای رخ نخواهد داد، نقطه 

پایان داستان اتم است.«
این مستندساز در پاس��خ به »جوان« كه چرا با 
وجود ادامه مباحث هسته ای كه در روزهای اخیر 
نیز  به قوت خود ادامه دارد »داستان اتم« را در 
آن نقطه به پایان رسانده اید، می گوید: خیلی ها 
به ما می گویند كه مستند را ادامه بدهیم، اما به 
نظر من ما تا همانجا به هدف اصلی مان كه روایت 

تاریخ و عبرت گرفتن از آن بود، رسیده ایم. 
   علت استفاده از صداى مجرى ورزشی

تهیه كننده و كارگردان »داس��تان اتم« درباره 
سبک روایت این مس��تند عنوان می كند: »من 
به اصل قصه گویی در مس��تند اعتق��اد دارم، به 
خصوص در مستندهای سیاس��ی كه می شود 
با قصه گوی��ی كار را جلو ب��رد، مخصوصاً اینکه 
در پرونده هس��ته ای ایران به خیلی از اشخاص 
امکان دسترسی وجود نداشت. مرحوم هاشمی 
از دنیا رفته است، روحانی رئیس جمهور شده، با 
احمدی نژاد نمی شود گفت وگو كرد و علی اكبر 
اعتماد )رئیس س��ازمان انرژی اتمی در پیش از 
انقالب( در ایران نیس��ت.« كشاورز درباره علت 
انتخاب صدای حمید محمدی، مجری و گوینده 
ورزشی برای اجرای گفتار متن مستند توضیح 
می دهد: »اولین دلیل این انتخاب صدای جذاب 
محمدی بود و علت دوم آن، این است كه صدای 
او برخالف برخی از گویندگان هیچ ذهنیتی را 

در مخاطب ایجاد نمی كند.
    فشارها براى جلوگيرى از پخش

پخش داس��تان ات��م از تلویزیون مانن��د اكثر 
مس��تندهایی كه در آن دول��ت در معرض نقد 
اجتماعی قرار می گی��رد به مذاق عده ای خوش 
نمی آید. در فضای مجازی سازندگان »داستان 
اتم« ب��ه دروغگویی متهم ش��ده اند. كارگردان 
مس��تند در واكنش به این ادع��ا می گوید: »ما 
هیچ نیتی برای انتقاد از دولت نداشته ایم و صرفاً 
تاریخ را برای عبرت نقل كرده ایم. این مس��تند 
از خاطرات منتشر ش��ده افرادی چون مرحوم 
هاشمی رفسنجانی و آقای روحانی ساخته شده 
است، اما از زمان پخش اولین قسمت فشارهای 
زیادی به شبکه3 سیما برای جلوگیری از ادامه 
پخش وارد شده اس��ت و اتهام می زنند كه ما به 
دنبال تخریب دولت هستیم.« بینندگان شبکه3 
سیما می توانند آخرین قسمت این مجموعه را 
امشب از این شبکه مشاهده و قسمت های قبلی 

را در فضای مجازی دنبال كنند.

گزارش »جوان« از رويکرد مثبت تلويزيون درباره پخش يک مستند روشنگرانه 

»داستان اتم« قصه یک عبرت تاریخی

پخش داستان اتم از تلویزیون 
مانند اکث��ر مس��تندهایی که 
در آن دول��ت در مع��رض نق��د 
اجتماع��ی ق��رار می گی��رد به 
مذاق عده ای خ��وش نمی آید

بيش از 4000 نظر منفي در آخرين پست صفحه رسمي »بوي باران« درج شده است

 ادامه واكنش ها به عروس سياه سيما
اين بار با دلنوشته مدير مؤسسه اوج

     نويد پارسا
واكنش ه�اي منفي به ع�روس تاريکي يا همان س�ريال 
بوي باران به وي�ژه در روزهاي پاياني هفت�ه پيش ادامه 
داش�ت و س�بب ش�د پس از مدير دفتر مطالعات جبهه 
فرهنگ�ي انقالب ك�ه ب�ه بهانه پخ�ش آن نام�ه تندي 
نوشت، واكنش احس�ان محمد حس�ني مدير مؤسسه 
هن�ري رس�انه اي اوج را ني�ز در پ�ي داش�ته باش�د. 
ابتداي هفته پیش آخرین قس��مت از س��ریال »بوي باران« یا 
همان »عروس تاریکي« روي آنتن ش��بکه یک س��یما رفت؛ 
سریالي كه قرار بود 75 قسمتي باشد، اما در 65 قسمت به پایان 
رسید و از زمان پخش اولین قسمت و بعد تغییر نام از »عروس 
تاریکي« به »بوي باران«، تا این روزها كه پخش آن تمام شده با 
موجي از انتق��ادات و بازخوردهاي منفي مردم و صاحب نظران 
همراه بوده است؛ موجي كه مي تواند یکي از دالیل كوتاه شدن 

10قسمتي سریال نیز باشد!
البته محمود معظمي كارگردان سریال، درباره این 10 قسمتي 
كه كوتاه شده است، به خبرگزاري ایلنا گفت: »دلیل این اتفاق 
سانسور نبوده است بلکه ما در قسمت هاي پایاني، زمان پخش هر 
قسمت را اضافه كردیم و به همین علت تعداد قسمت ها كاهش 
پیدا كرد.« با این حال سریال »بوي باران« از هیچ حاشیه اي در 
این مدت دور نماند، حتي یک شب پس از پخش آخرین قسمت، 
میزگردي با اجراي محمود گبرلو و با حضور دو مسئول دولتي و 
معظمي كارگردان سریال برگزار كه از ابتدا تا انتهاي این میزگرد 
به تعریف و تمجید از سریال پرداخته شد! اگرچه هر از گاهي در 
طول برنامه در سمت چپ قاب تلویزیون عنوان »تحلیل و بررسي 
سریال بوي باران« ظاهر مي شد و مخاطب منتظر بود مهمانان و 
كارشناسان حتي نقد كوچکي به خشونت قصه، قتل ها، داستان، 
محتوا، نتیجه، كاراكترهایي مثل بازپرس وارد كنند، اما از ابتدا 
تا انتها به تعریف و تمجید و دستاوردهاي سریال در پرداختن 
به قاچاق موادمخدر و آسیب هاي اجتماعي مثل طالق پرداخته 
ش��د كه خود به خود موجب انتقادهاي دوباره اي شد و به نظر 
مي رسد این میزگرد تحلیلي بیشتر معکوس عمل كرد و به جاي 
پاسخگویي به انتقادها، سؤاالت بیشتر و نقدهاي جدي تري را 
نسبت به عملکرد عوامل سریال وارد كرد كه تحلیلشان بیشتر به 
این مثل معروف كه مي گوید »خود گویي، خود خندي / عجب 

مرد هنرمندي« شباهت داشت. 
نقدهایي كه هنوز هم در صفحه اصلي این سریال در اینستاگرام 
ادامه دارد و با اینکه آخرین پست سریال مربوط به مدت ها قبل 

است، اما تا همین ساعاتي پیش، مردم نظرات انتقادي خود را 
درباره سریال منعکس كرده اند. مثاًل حدود یک روز قبل فردي 
»بوي باران« را »مزخرف ترین سریال سال« دانست و شخص 
دیگري در كامنت دیگري نوشت؛ »به شعور ایراني توهین شد 

در این فیلم صداوسیما هم كه خواااابه!«
بیش از چهار هزار نظر در آخرین پس��ت صفحه رسمي سریال 
گذاشته شده كه اكثر آنها منفي و معموالً به تعداد كشتارهاي 
زیاد سریال، بي منطق بودن ساختار و روایت قصه و ضعف پلیس 
انتقاد ش��ده اس��ت. در كنار این نظرات مردمي، وحید جلیلي 
فعال فرهنگي جبهه انقالب نیز یادداشتي را به بهانه سریال و 
در نقد رسانه ملي نوشت و از سازندگان و حامیان سریال عروس 
تاریکي با عنوان »این گروه خشن« یاد كرد و منجر شد احسان 
محمدحسني رئیس سازمان رسانه اوج دلنوشته اي را خطاب به 
او منتشر كند. »به شما برادرانه توصیه مي كنم كه »این گروه 
خشن« را مظلوم نکن! قدري صبوري كن. . . به حول و قوه الهي و 
به فرموده سیدنا القائد و سکاندار جانباز سفینه عاشورایي انقالب، 
جناح مومن انقالبي و یاران جوان تازه نفس برخاسته اند. هزاران 
هزار اس��تعداد حیرت انگیز در پهنه این خاك الهي و سرزمین 
آخرالزماني، سر برآورده اند و دیر یا زود با آثار خیره كننده شان، 
همچون موشک هاي دور برد و نقطه زن، با انگیزه، ابتکار و حركت 
پرشتاب و برق آسا، پایه هاي حکومت طویل المدت و پر خسارت 

این جماعت را بي هیاهو فرو مي ریزند.«
حتماً این مباحثه ها نمي تواند نقطه پایان حواشي »بوي باران« 
باشد؛ به نظر مي رسد آسیب شناسي فرآیندي كه مولودش اثري 
اینچنین بي كیفیت و پرحاشیه براي شبکه سراسري سیما شده 
است، مي تواند نوري بر بخش عمده اي از دست اندازهاي تولید 
مجموعه هاي نمایشي در رس��انه ملي طي چهار دهه گذشته 

بتاباند؛ باید از این آسیب زدایي استقبال كرد.

نشان طاليی گنجينه نثر خارجی جايزه 
اوراسيا به »گلستان يازدهم« رسيد

»گلس�تان يازده�م« ك�ه رهب�ر معظ�م انق�الب ني�ز ب�ر 
آن تقري�ظ نوش�ته اند، برن�ده نش�ان طالي�ی گنجين�ه 
ش�د. اوراس�يا  بين الملل�ی  جاي�زه  خارج�ی  نث�ر 

به گ��زارش مهر، بهناز ضرابی زاده نویس��نده كتاب »گلس��تان 
یازدهم« در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »گلستان یازدهم« 
برنده نشان طالیی گنجینه نثر خارجی جایزه بین المللی اوراسیا 
شد. آیین پایانی جایزه در مسکو برگزار ش��د و ناشر روسی كه 
ترجمه كتاب را منتشر كرده بود به نمایندگی از طرف نویسنده 

جایزه را دریافت كرد.
»گلس��تان یازدهم«، خاطرات زهرا پناهی روا همس��ر س��ردار 
شهید علی چیت سازیان به قلم بهناز ضرابی زاده است كه توسط 
انتشارات سوره مهر در دسترس مخاطبان قرار گرفت. این كتاب 
با زبانی صادقانه به شرح زندگی یک سال و هشت  ماهه مشترك 
شهید چیت س��ازیان و همس��رش پرداخته اس��ت. فرمانده ای 
كه در جبهه به دلیل مهارت های رزمی و ش��جاعتش به عقرب 
زرد معروف بود در خانه با مادر و همس��رش ب��ه اندازه ای با مهر 
و محبت رفتار می كرد كه گویی این قلب رئوف هیچ گاه س��ابقه 
حضور در حرب و قتال را نداشت. »گلستان یازدهم« به زیباترین 
شکل توانسته است قسمت مهمی از نیمه پنهان زندگی شهید 

چیت سازیان را به مخاطبان معرفی كند.
متن تقریظ رهبر انقالب بر این كتاب بدین ش��رح است: »این 
روایتی شورانگیز است از زندگی سراسر جهاد و اخالص مردی 
كه در عنفوان جوانی به مقام م��ردان الهی بزرگ نائل آمد و هم 
در زمین و هم در مأل اعلی به عزت رسید. هنیئاً له. راوی  شریک 
زندگی كوتاه او نیز صدق، صفا و اخالص را در روایت معصومانه 
خود به روشنی نش��ان داده اس��ت. در این میان، قلم هنرمند و 
نگارش آكنده از ذوق و لطف نویسنده است كه به این  همه جان 

داده است. آفرین بر هر دو بانو؛ راوی و نویسنده كتاب.«
.............................................................................................................
مؤتمن: همه فيلم هاى جشن خانه سينما 

به درستی بررسی نمی شود!
از  از اعض�اى آكادم�ی جش�ن خان�ه س�ينما  يک�ی 
نح�وه انتخ�اب برگزي�دگان در اي�ن جش�ن نوش�ت 
ك�رد. توصي�ف  ناجوانمردان�ه  ب�ازى  ي�ک  را  آن  و 

به گزارش »جوان«، فرزاد مؤتمن درباره نحوه انتخاب برگزیدگان 
جشن خانه سینما در صفحه ش��خصی اش نوشت: »مشکل اصلی 
جشن خانه س��ینما، نحوه فیلم دیدن و رأی دادن اعضای آكادمی 
است كه من ه�م یکی از آنها ه�س��تم. ه�مه فیلم ه�ا توسط همه 
اعضا مشاه�ده نمی شوند. فیلم ه�ایی كه در جشنواره فجر جایزه 
گرفته اند یا اكران موفقی داشته اند، بیشترین توجه را جلب می كنند 
و حین نمایش باقی فیلم ه�ا و سالن بس��یار خلوت است. مواردی 
پیش می آید كه فیلمی برخالف انتظار در یکی، دو رشته كاندیدا 
می شود و آنگاه در مرحله دوم تعداد بیشتری از اعضای آكادمی آن را 
می بینند و احساس می كنند كه این فیلم می توانست در رشته ه�ای 
بیشتری كاندیدا شود. در واقع سایه فجر و گیشه از ه�مان ابتدا بر 
تصمیم گیری ه�ا سنگینی می كند، اما مسئله به این ختم نمی شود.« 
این فیلمساز در ادامه تصریح كرد: »تعداد اعضا بسیار زیاد است و این 
به این معناست كه آرای ه�ر فرد چندان تصمیم گیرنده  و پررنگ 
نیست، به ه�مین دلیل اغلب ش��اه�دیم كه بسیاری از اعضا واقعاً 
رأی نمی ده�ند. برخی از اعضای صنوف، لیستی را از یک سرگروه 
می گیرند و كپی می كنند. ه�ر جور كه به این ش��رایط نگاه  كنی، 

چندان »بازی جوانمردانه« ای به نظر نمی رسد.«
.............................................................................................................

 سريال »الف ويژه« تبريزى
باز هم به حاشيه خورد

كمال تبري�زى كه يک س�ريال »الف ويژه« پخش نش�ده و 
احتماالً ب�دون قابليت پخش از او روى دس�ت صداوس�يما 
)بخوانيد بيت الم�ال( مانده و پخش يکی، دو قس�مت از آن 
موجب شورش قوميتی در خوزس�تان شده بود يک سريال 
»الف ويژه« ديگر را نيز كه چندى پيش به دست گرفته بود، 
نتوانسته به سرانجام برساند و معلوم نيست ريشه اصرار براى 
همکارى با اين كارگردان پرحاشيه و خسران آفرين چيست!

س��ریال »الف ویژه« كه از ابتدای كلید خوردن درگیر حواشی 
بس��یاری در روند تولید بود، پس از مدت ه��ا توقف تولید،  هنوز 
به مرحله تصویربرداری مجدد نرس��یده اس��ت و شواهد نشان 
از دنباله دار بودن حاش��یه های آن دارد. این در حالی اس��ت كه 
صداوس��یما همواره از بی پولی برای ساختن سریال های فاخر و 

الف ویژه شکایت دارد. 

فرزین ماندگار     دیده بان 

خواننده قطعات موسيقي انقالبي عنوان كرد

قطعه اي براي همسران شهداي مدافع حرم مي خوانم

خوانن�ده قطع�ات موس�يقي انقالب�ي در تش�ريح تازه تري�ن 
ب�ا  عاش�قانه  قطع�ه  ي�ک  تولي�د  از  خ�ود  فعاليت ه�اي 
داد.  خب�ر  ح�رم  مداف�ع  ش�هداي  همس�ران  موض�وع 
حسین حقیقي از خوانندگان فعال آثار موسیقایي با مضامین انقالبي 
كه آثاري چون »ما ایستاده ایم« و »سالم به آینده« را منتشر كرده در 
گفت وگو با مهر با اش��اره به تازه ترین كارهاي خود در عرصه موسیقي 
توضیح داد: هم ا كنون مشغول برنامه ریزي و تولید یک قطعه عاشقانه 
با محوریت همسران شهداي مدافع حرم هس��تم كه اگر این توفیق را 
داشته باشیم، در ایام عزاداراي حضرت سیدالشهدا منتشر مي شود. در 
این راستا كار دیگري هم در دست تولید دارم كه با موضوع پیاده روي 
اربعین حسیني پیش روي مخاطبان قرار مي گیرد و امیدوارم اثري باشد 

كه بتواند با مخاطبان ارتباط خوبي برقرار كند. 
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر كم كاري ماه هاي اخیرش گفت: اتفاقاً 
به  رغم اینکه برخي از دوستان رسانه اي احساس مي كنند كه بنده كم 
كار شده ام، باید بگویم اصاًل اینطور نیست و من با قدرت هرچه تمام تر 

مش��غول تولید آثاري هس��تم كه در فواصل زماني مختلف پیش روي 
شنوندگان قرار مي گیرد. وي افزود: این در حالي است كه من با آغاز سال 
جدید سه اثر جدید را منتشر كرده ام كه فکر مي كنم براي شش ماه آمار 
نسبتاً خوبي براي یک خواننده باشد. البته این نکته را هم در نظر داشته 
باشید براي تولید كار مستمر در این عرصه میزان حمایت ها و سرمایه اي 
كه صورت مي پذیرد باید همواره در یک رتبه اي باشد كه بتوانیم براي 
تولید كار برنامه ریزي كنیم؛ موضوعي كه متأسفانه در ماه هاي گذشته 

به دلیل شرایط اقتصادي كاهش یافته است. 
این خواننده آثار انقالبي در بخش دیگري از صحبت هاي خود با اشاره به 
عدم برگزاري كنسرت خوانندگان فعال این عرصه تصریح كرد: متأسفانه 
در حالي كه هنرمندان فعال، مس��تعد و خوش ذوقي در ژانر كاري ما 
حضور دارند، اما فرصتي براي برگزاري كنسرت در كشور ندارند، اگر ما به 
آن سوي آب ها نگاهي بیندازیم، مي بینیم هنرمنداني چون سامي یوسف 
به عنوان یک خواننده شناخته شده و خوش تکنیک كنسرت هاي مبتني 
براي باورهاي اسالمي و دیني برگزار مي كند. موضوعي كه در كشور ما 
برعکس اتفاق مي افتد و ما فضاي چندان مؤثري ب��راي برگزاري این 
برنامه ها نداریم. البته باید این نکته را هم در نظر گرفت كه خوانندگان 
فعال موسیقي پاپ براي برگزاري كنسرت هاي خود تولیدات مناسبي 

دارند كه بر پایه آن براي برگزاري اجراي زنده اقدام مي كنند. 
حقیقي تأكید كرد: اكنون ما در شرایطي هستیم كه هنوز در این حوزه 
به تولیدات انبوهي نرس��یدیم و وقتي یک تراك تولید شد، باید دنبال 
هزار مجموعه بگردیم تا كارهایي تولیدش��ده ما را پخش كنند. گرچه 
پخش مناسب قطعه »سالم به آینده« نشان داد كه توزیع مناسب یک 

اثر موسیقایي مي تواند در معرفي یک خواننده مهم باشد. 

    خبر

تشييع پيکر پيشکسوت دوبله
پيک�ر زنده ي�اد مه�دي علي�محم��دي از چهره ه�اي باس�ابقه 
عرص�ه دوبل�ه و گوين�ده پيشکس�وت رادي�و روزگذش�ته ب�ا 
ش�د.  تش�ييع  صداپيش�گي،  پيشکس�وتان  از  جمع�ي  حض�ور 
به گزارش مهر، آیین تشییع پیکر زنده یاد مهدي علیمحمدي دیروز از مقابل 
مسجد بالل سازمان صداوس��یما و با حضور جمعي از چهره هاي عرصه صدا 
برگزار شد. منوچهر اسماعیلي، سیروس ابراهیم زاده، علي همت مومیوند، رضا 
بنفشه خواه، بهزاد فراهاني و مجتبي نقي یي مدیر واحد دوبالژ سیما، از جمله 

هنرمندان و مدیران حاضر در مراسم بودند. 
علي همت مومیوند در ابتداي این مراس��م بیان كرد: علیمحمدي در طول 
عمر پربركتش خدمات شایاني را داشته است و من به عنوان یکي از شاگردان 
كوچکش اینجا حضور دارم. صحبت از مقام و جایگاه علیمحمدي بر عهده 
بزرگان رادیو و دوبله است و من به عنوان شاگرد كوچکش باید بگویم او در 
دوراني كه یکي از سخت ترین مقاطع زندگي اش بود، به كالس مي آمد و به 
تدریس مي پرداخت و من همین جا از او حاللیت مي طلبم و مي خواهم كه 

اگر شاگرد خوبي نبودیم ما را ببخشد.


