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   ياسر اشراقي
مرك�ز تحقيقات س�ازمان صداوس�يما به تازگ�ي گزارش 
نظرس�نجي خ�ود از نوجوان�ان ۱۲ ت�ا ۱۷س�ال درب�اره 
برنامه ه�اي س�يما در فص�ل به�ار۱۳۹۹ را منتش�ر كرد 
كه ب�ا اعالم اي�ن نتاي�ج مش�خص ش�د 8۳/۷درص�د از 
اي�ن رده س�ني، بينن�ده برنامه ه�اي س�يما بوده ان�د. 
 بر اساس اين نظرسنجي، ش��بكه پويا با جذب 41/8 مخاطب 
نوجوان، در رتبه اول قرار گرفته و پس  از آن شبكه هاي2 )32/3( 
و آموزش )30/8( در رتبه هاي بعدي ج��ا گرفته اند. تحلیل و 
بررس��ي اين آمار اما نكته هاي مهمي را به دس��ت مي دهد. بر 
اساس اين نظرسنجي، نوجوانان در فصل بهار به  طور متوسط 
سه ساعت و 19دقیقه در ش��بانه روز برنامه هاي سیما را تماشا 
كرده ان��د. نكته ويژه اينكه بدون ش��ك در اين بین اس��تقبال 
كودكان و نوجوانان و تا حدي جوانان به بهره گیري از برنامه هاي 

شبكه آموزش است. 
 اين مهم وقتي بیشتر مورد توجه قرار مي گیرد كه در نظر بگیريم 
در اين ماه ها و در شرايط تعطیلي مدارس، رويكرد رسانه اي اين 
گروه س��ني بنا به طبیعت س��اختاري در اين فصل و البته در 
شرايط تكثر رسانه اي در سال هاي اخیر به تماشاي برنامه هاي 

تفريحي در قیاس با برنامه هاي آموزشي متمركزتر است. 
با اين توضیح وقتي در نظر بگیريم به جز ش��بكه پويا، شبكه2 
نیز به عنوان شبكه ستادي كودك و نوجوان در چارت سازمان 
صدا و سیما معرفي شده اس��ت و از ديگر سو برنامه پرمخاطب 
»بچه محل« با هنرمندي »داري��وش فرضیايي« نیز از جمله 

پربیننده ترين برنامه هاي گروه سني كودك و نوجوان و حتي 
بزرگساالن است، به نتیجه قابل توجهي مي رسیم. 

بارها از زبان مديران سازمان صدا و سیما شنیده ايم كه پس از 
شیوع ويروس كرونا دو مسئولیت كمك به جبهه آموزش و از 
سوي ديگر بهداشت ايران دو بال اصلي رسانه ملي جهت پرواز 
مخاطبان از قفس كرونا بوده است. آمار اخیر كه به خوبي گواه 
بر مقبولیت باالي برنامه هاي آموزشي شبكه »هفت« به ويژه 
»مدرسه تلويزيوني ايران« است، جداي از اثبات موفقیت اين 
شبكه در اين راه، سند مشخصي براي نمايش جاي خالي سامانه 

»رسانه معلم« در سیستم آموزشي كشور است. 
»رسانه معلم « به حكم ش��یوع ويروس كرونا، حاال به توفیقي 
اجباري براي وزارت آموزش و پرورش بدل شده است تا نه تنها 
اين روز ها بلكه در برنامه ريزي براي دوران »پسا كرونا« از اين 
بستر در راه اجراي عدالت آموزشي و فراهم كردن فرصت برابر 

آموزشي براي جامعه هدفش طرحي نو دراندازد. 

كرونا كاركرد تلويزيون را تغيير داد

»رسانه معلم« جايگزين رسانه سرگرمي ساز
معاون صدا: »نقالي« هنر و سرمايه بزرگ معرفتي است

معرفي برگزيدگان چهارمين جشنواره نقاالن علوي

     محمد صادقي
حمي�د ش�اه آبادي، مع�اون ص�دای رس�انه مل�ي، هن�ر 
نقال�ي را س�رمايه و آيين�ي ديرين�ه  دانس�ت ك�ه بخش�ي 
مي كن�د.  بي�ان  قص�ه  قال�ب  در  را  دين�ي  معرف�ت  از 
شاه آبادي در آيین اختتامیه چهارمین جش��نواره نقالي علوي با بیان 
ريشه هاي مذهبي هنر نقالي گفت: اين جشنواره در شرايطي برگزار 
مي شود كه شايد از منظر خیلي ها رونقي كه در شأن نقالي بايد باشد، 
در آن نیست اما فراموش نكنیم جشنواره گلخانه اي است تا اين نهال 
كوچك در آن باقي بماند و تالشي براي شناسايي استعدادهاست.  وي 
عنوان كرد: از حمايت هاي جناب آقاي دادمان رياس��ت حوزه هنري، 
كوروش زارعي و آقاي افتخاري مدير راديو نمايش و همه بزرگاني كه 

براي اين هنر زحمت مي كشند، قدرداني مي كنیم. 
حمیدرضا افتخاري، مدير راديو نمايش كه در برگزاري اين اختتامیه 
همكاري داش��ت نیز در س��خنان كوتاهي عنوان كرد: ما پیش از اين 
توانستیم میزبان هنرمنداني باشیم كه به ياد موال كاري كرده بودند. 

سال گذشته نمايش هاي كوتاه راديويي را با ياد امام علي)ع( و واليت 
برگزار كرديم و امسال كه كرونا نگذاشت آن جشنواره برگزار شود، اين 
جشنواره برگزار مي شود. در ادامه محمدحسین ناصربخت به نمايندگي 
از هیئت داوران عنوان كرد: هنر روايتگري از كهن ترين هنرهاي بشري 
است. اولین قصه گويان مادران بودند كه نخستین پرورش دهندگان 
حافظان فرهنگ بودند. وي تصريح كرد: امید اس��ت اين اتفاق تنها به 
برگزاري همايش ها محدود نماند و با اجراي دائمي اين سنت ها حفظ و 

احیاي آن براي تمامي نسل هاي بعدي رقم بخورد. 
در اين دوره از جشنواره نقالي، در بخش بزرگسال راديويي و صحنه اي 
آقايان، هیئت داوران چهارمین جشنواره سراسري پرده خواني و نقالي 
غدير )نقاالن علوي(، جايزه رتبه سوم خود را به صورت مشترك به علي 
عظیمي از استان مازندران و حسن بصیري از استان تهران اهدا كرد. لوح 
تقدير و جايزه نقدي نفر دوم اين بخش نیز به شكل مشترك به حمید 
ابراهیمي از استان تهران و سیدمهرداد كاووسي از استان همدان رسید. 
ديپلم افتخار، سرديس مرشد ولي اهلل ترابي و جايزه نقدي نفر اول در اين 
بخش به محمدرفیع شیخي از استان قزوين تقديم شد. هیئت داوران 
در بخش راديويي نعت و منقب خواني آل اهلل، پیش از اعالم برگزيدگان 
اول تا سوم خود به شكل ويژه از حسین قالس از استان خراسان رضوي 
تقدير كرد. لوح تقدير و جايزه نقدي نفر سوم اين بخش تقديم به جواد 
خرم از استان تهران رسید، لوح تقدير و جايزه نقدي نفر دوم اين بخش 
به هادي حسن آبادي از استان خراسان رضوي اهدا شد و ديپلم افتخار، 
سرديس مرشد ولي اهلل ترابي و جايزه نقدي نفر اول به شكل مشترك 
به سیدمرتضي آل احمد، عباس دروكي و سیدمرتضي ناظمي آزاد از 

خراسان رضوي تقديم شد.

معاون وزير ارشاد در اختتاميه جايزه »سرو«:

 پرداختن به انقالب و دفاع مقدس در هنر 
نشانه ارادت هنرمندان به اين عرصه است

آغاز عصر مدرن تروريسم با ظهور داعش
كت����اب »ظ�ه��ور داع��ش« 
the rise of ISIS( ترجم��ه  (
پريسا صي�ادي، م�روري است بر 
تح�والت س�ال ه�اي اخي�ر كه به 

ظهور داعش منجر مي شود. 
»داعش« يكي از پركاربردترين واژه ها 
در سال هاي اخیر است. در اين سال ها 
هرگاه نام تروريس��ت به میان آمده، نام داعش و پیروانش نیز به 
عنوان عامل تروريسم و مكتبي برخاس��ته از تفكرات تكفیري 
تروريستي مطرح شده است. شناخت ريشه هاي داعش مي تواند 
به فهم رفتار هاي اين گروه تروريستي، ارتباطات آن و همچنین 
حامیان وي كمك كند. كتاب »ظهور داعش« نوشته كارولین 
كنون، نويسنده استرالیايي است كه در آن گروه هاي تروريستي 
پیش از داعش و فعالیت هاي آنها را بررسي كرده است و در ادامه 
به معرفي اولین فرماندهان داعش و همچنین چگونگي گسترش 

فعالیت هاي اين گروه تروريستي پرداخته است. 
در بخش��ي از اين كتاب آمده اس��ت: »تفاوت داع��ش با ديگر 
گروه هاي ترويس��تي اين اس��ت كه نگران وجه��ه عمومي اش 
نیس��ت، حتي بن الدن كه خود وجهه خوبي نداشت، اقدامات 
داعش به ويژه خش��ونت و بي رحمي اش را با ديگر مس��لمانان 

محكوم مي كرد.«
كتاب »ظهور داعش« از مجموعه تاريخ جهان است كه از سوي 
انتش��ارات ققنوس منتشر شده اس��ت. اين مجموعه مي كوشد 

چشم اندازي گسترده و ژرف از سیر تاريخ ارائه كند. 
ظهور داعش، تروريسم در عصر جديد، چاپ نخست سال 1399 

در 110صفحه روانه بازار نشر شده است.

    معرفی کتاب

  جواد تمدني
مع�اون هن�ري وزي�ر ارش�اد پرداخت�ن گروه ه�اي 
هن�ري و هنرمن�دان ب�ه انق�الب اس�المي و دف�اع 
مق�دس را ن�ه ب�ه خاط�ر تش�ويق حاكميت�ي بلك�ه 
نش�انه اي از عالقه اهالي هن�ر به اين عرصه دانس�ت. 
سیدمحمد حسیني در مراس��م اختتامیه نخستین جايزه 
بزرگ سرو، گفت: ايران سرزمین سخت و زيبايي است. اين 
سرزمین براي حیات نیازمند هوشمندي هاي زيادي است 
كه يكي از اين پديده هاي هوشمند، سروها هستند كه نماد 

ايستادگي، مقاومت، پايبندي، نجابت و غرور هستند. 
وي به انتخاب نام جش��نواره سرو اش��اره و تصريح كرد: در 
انتخاب نام جايزه س��رو براي كس��اني كه از جان و جواني 
گذشته اند، اتفاقی زيبا رخ داده است. حضور 2۷0تئاتر در 
اين جشنواره براي ما جاي تعجب نیس��ت چراكه در سال 
139۷، ۷هزار و 9۷تئاتر در كشور به صحنه رفته و دريافت 
مجوز داشته كه در اين میان سومین رديف به  لحاظ فراواني 
با مضمون همین جشنواره بوده اس��ت. در سال1398 نیز 
6هزارو614 تئاتر به صحنه رفته  و مج��وز گرفته  كه از اين 
میان، س��ومین رديف اجرا متعلق ب��ه نمايش هايي با اين 
مضمون بوده است. معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي رويكرد گروه هاي هنري براي پرداختن به موضوعات 
انقالب اسالمي و دفاع مقدس را به دلیل ارادت هنرمندان به 
اين عرصه دانست و گفت: رويكرد هنرمندان به اين اتفاق به 
دلیل تشويق هاي مادام نیست بلكه به دلیل ارادت اهالي هنر 

و اهمیت ايثار براي عزت كشورمان بوده است. 
در اين مراسم حمید نیلي، مديرعامل انجمن تئاتر انقالب 
و دفاع مقدس درباره شكل گیري جايزه سرو، گفت: بهمن 
سال98 بود كه با جمعي از دوس��تان در حال برنامه ريزي 

براي سال99 بوديم، ايده اين رويداد مطرح و پیگیري شد تا 
امروز كه برپا شده و به ايستگاه پاياني رسیده است. 

 وي افزود: شناس��ايي تولیداتي كه پیرامون موضوع جايزه 
بزرگ سرو است و ترغیب و تشويق فعاالن اين عرصه جزو 

اهداف اصلي اين رويداد بود. 
نیلي ادامه داد: پس از اين تصمیم، نامه اي به سازمان هاي 
تئاتري با رويكرد مورد نظر ارسال كرديم تا آثار تولیدي يا 
شناسايي ش��ده خود را براي ش��ركت در اين رويداد به ما 
معرفي كنند. به اين ترتیب بیش از 2۷0 اثر به جش��نواره 
معرفي شد كه پس از ارزيابي هاي اولیه 45 اثر وارد مرحله 
نهايي ش��د كه ب��ا داوري رايان��ي، قطب الدي��ن صادقي و 
حسین پاكدل ارزيابي شدند. وي با تأكید بر اهمیت تئاتر 
شهرس��تان ها گفت: استان ها بس��یار مورد توجه ما بودند 
و براي ما ش��گفت آور بود كه اين تعداد اثر با دغدغه دفاع 
مقدس از س��وي هنرمندان سراسر كش��ور تولید و براي 
ش��ركت در اين رويداد ارائه ش��د. امیدواريم سال بعد هم 

دومین دوره جشن جايزه بزرگ سرو را برپا كنیم. 
در ادامه اين مراس��م از برگزيدگان نخستین جايزه بزرگ 

سرو تقدير به عمل آمد.

    خبر

 عبور از گذرگاه »مافيا« 
براي رسيدن خواننده ها به تلويزيون

مافیاي موس��یقي، عنواني اس��ت كه كم و بیش در میان اهالي 
موسیقي بیان مي ش��ود و واژه  چندان غريبي در میان فعاالن آن 
حوزه نیس��ت. ش��ايد در نظر اول مافیا مانند فیلم »پدرخوانده« 
يك گروه خشن باشد كه تجارت غیرقانوني مواد مخدر را هدايت 
مي كند و براي رس��یدن به قدرت بیشتر ضمن رش��وه دادن به 
مقامات دولتي، رقباي خود را به هر نحو ممكن از سر راه برمي دارد 
اما مافیا در حوزه موسیقي چیز چندان عجیب و غريبي نیست. 
تقريباً همه مي دانند كه چه كساني واسطه مشهور شدن برخي از 

چهره هاي جوان در حوزه خوانندگي هستند. 
تلويزيون به عنوان يك رسانه عام همیشه سكوي پرتاب به سوي 
موفقیت براي اهالي هنر بوده است، چه از سال هاي ابتدايي ورود 
تلويزيون به خانه، چه االن كه رقیب هاي زيادي براي آن چیده 
شده است، با اين وجود تلويزيون همیشه جايگاه خود را در معرفي 
چهره هاي نو و معروف كردن آنها بازي كرده است. خواننده هاي 
زيادي را مي توان پیدا كرد كه اولین بار از طريق تلويزيون به مردم 
معرفي شده اند و االن آلبوم هاي موس��یقي و كنسرت هايشان 
همیشه پرفروش اس��ت. در واقع حضور در تلويزيون به معناي 
سرمايه گذاري براي شهرت در آينده است و بسیاري از خواننده ها 
حاضرند براي به دست آوردن اين موقعیت حتي سر كیسه را شل 

كنند و مبالغ قابل توجهي پرداخت كنند. 
»باربد بابايي« مجري تلويزيون كه در حوزه موسیقي نیز فعال 
است در گفت وگويي به موضوع پرداخت پول از سوي خواننده ها 
براي حضور در برنامه هاي تلويزيوني يا خواندن تیتراژ سريال ها 

پرداخته است. 
در اين گفت وگو بابايي مي گويد: »در فالن ويژه برنامه خواننده اي 
را به عنوان مهمان مي آورند كه مورد تأيید اساتید موسیقي و دفتر 
موسیقي ارشاد و صداوسیماست. به فالن تهیه كننده 20میلیون 
مي دهند براي آمدن به تلويزيون و مهمان شدن در فالن برنامه يا 
50میلیون مي دهند كه تیتراژ سريال يا فیلم سینمايي را بخوانند. 
تا زماني كه اين مافیا و رابطه بازي و گرفتِن پول دس��ت برندارد، 

شاهد همین اوضاع هستیم.«
موضوع مافیاي موس��یقي در برنامه ه��اي تلويزيوني حتي براي 
مديران صداوس��یما مسئله پنهاني نیس��ت؛ زماني كه از حضور 
خواننده هاي گمنام در برنامه هاي پرمخاطبي مانند »دورهمي« و 
»خندوانه« انتقاد شد. محمدباقر معلم، مدير وقت دفتر موسیقي 
و سرود صداوسیما مصاحبه اي انجام داد و وجود مافیاي موسیقي 
را تأيید كرد. جالب اين است كه مديران دفتر موسیقي صداوسیما 
مي آيند و مي روند اما آنچه پابرجاست هنوز همان مافیايي است 
كه مي تواند با گرفتن مبالغ میلیون��ي راه ورود چهره هاي گمنام 
را به تلويزيون هموار و ب��راي آنها در تلويزيون تبلیغ كند. اگرچه 
در سال هاي اخیر بسیاري از اس��تعدادهاي جديد از راه حضور و 
خواندن در تلويزيون معرفي ش��ده اند، اما بینندگان رسانه ملي 
مي توانند نام هاي بسیاري را به خاطر بیاورند كه به عنوان خواننده 
در برنامه هاي مختلف خوانده اند اما در نهايت هیچ گاه نتوانسته اند 
به جايگاه مناس��بي در حرفه خوانندگي برسند؛ افرادي كه فقط 

مي آيند تا جیب مافیاي موسیقي همیشه پر پول باقي بماند. 

    مصطفي شاه كرمي
س�ريال »ش�اهرگ« به كارگرداني س�يدجالل 
اش�كذري چند وقتي اس�ت كه از طري�ق آنتن 
ش�بكه۲ س�يما مهم�ان خانواده هاس�ت. اي�ن 
س�ريال به دليل وج�ود س�كانس هاي متنوعي 
شامل انفجار، ترور و اقدامات امنيتي و اطالعاتي 
ي�ك اث�ر غيرمعم�ول در مدي�وم س�ريال هاي 
تلويزيوني اس�ت. تنوع ن�گاه منتق�دان به اين 
سريال و رس�يدن به قس�مت هاي انتهايي اين 
اثر باعث ش�د ت�ا گفت وگويي با كارگ�ردان اين 
سريال داش�ته باش�يم كه در ادامه مي خوانيد. 
 معم�والً ورود ب�ه س�احت تولي�د آثار 
تلويزيون�ي حادث�ه اي و امنيت�ي كه در 
آن شاهد انفجار و درگيري هاي متقابل 
هستيم به نسبت آسايشي كه در توليد 
سريال هاي اصطالحًا آپارتماني يا حتي 
ملودرام هاي رايج وجود دارد، با سختي 
و مش�كالت بيش�تري همراه است. اگر 
مايليد از علت انتخاب چنين سريالي و 

نيز سختي هاي توليد آن بفرماييد. 
يكي از داليل��ي كه كار ما را در س��اخت س��ريال 
شاهرگ سخت مي كرد اين بود كه ما مي خواستیم 
مجموعه اي را كلید بزنیم كه برخالف رويه مرسوم 
در سريال سازي هاي كلیشه اي تلويزيون بود. به طور 
معمول وجه ملودرام در بین سريال هاي تلويزيوني 
بسیار باالست و هر چیزي كه در آنها روايت مي شود 
بر مبناي س��اختار ملودرام ش��كل مي گیرد اما در 
سريال ش��اهرگ و برخالف اين رويه معمول همه 
چیز بر مبناي اتفاق، حادثه و اكشن شكل مي گیرد 
و به جل��و مي رود. ش��ايد حدود 15 ت��ا 20درصد 
شاهرگ اصطالحاً حسي و خانوادگي است و اكثر 
فضاي سريال حالت معمايي، جاسوسي، پلیسي و 
حادثه اي اس��ت. به هر حال چنین فضايي ريسك 
بنده به عنوان كارگردان و تهیه كننده و نويس��نده 
را بسیار باال مي برد. در واقع نسبت به چنین آثاري 
همیش��ه يك گاردي وج��ود دارد ام��ا در آثاري با 
درونمايه طنز، خانوادگي يا... كمتر چنین حس��ي 
در بین مخاطبان وجود دارد. ما مجبور بوديم طي 
سه تا چهار قسمت مش��غول جاانداختن موضوع 
و معرفي س��مت و س��وي افراد و اتفاقات باشیم تا 
مخاطب بتواند با س��ريال ارتباط برقرار كند و اين 
كار بسیار سخت و ريسك پذيري بود كه خدا را شكر 

االن خیلي راضي هستیم. 

 سريال شاهرگ از نظر محتوا و برخي 
كاراكترها تشابهات غيرقابل انكاري با 
فيلم سينمايي »ماجراي نيمروز« دارد، 
اين مشابهت به دليل استفاده از حوادث 
يك پرونده امنيتي مشترك بوده است 

يا علت ديگري دارد؟
من فكر مي كنم برخي اشتراكات مربوط به حوادث 
دهه60 كه در اين س��ريال و فیل��م ماجراي نیمروز 
وجود دارد، ناخودآگاه ممكن اس��ت ذهن مخاطب 
را به س��متي ببرد كه فكر كند اين دو اثر شبیه هم 
هس��تند. در روزه��اي ابتدايي پخش اين س��ريال 
يكس��ري پیامك هاي��ي از جانب مخاطب��ان به ما 
مي رس��ید كه معتقد بودند اين س��ريال مثل فیلم 
سینمايي ماجراي نیمروز اس��ت اما به مرور هر چه 
جلوتر آمديم به دلیل ب��روز برخي اتفاقات جديدتر 
و معرف��ي ش��خصیت هاي تازه تر ك��ه در فضاهايي 
متفاوت تر از فیلم ماجراي نیمروز بود، فكر مي كنم 
تماش��اگر درگیر قصه سريال ش��ده و به دلیل نوع 
داس��تان پردازي ما در اين س��ريال فضاي س��ريال 
ش��اهرگ با فیلم ماجراي نیمروز خیلي متفاوت تر 
شده است. شايد اين وجه تشابه اولیه به دلیل برخي 
پرسوناژهاي امنیتي و اطالعاتي مشترك بین دو اثر 
باعث ش��كل گیري چنین تصوري شده بود، ضمن 
اينكه قطعاً يكس��ري نكته ها وج��ود دارد كه خود 
نويسنده محترم س��ريال يعني آقاي لكزاده و ديگر 
دوس��تان بايد بیايند و در موردشان صحبت كنند 
ام��ا از نظر كارگردان��ي و میزانس��ن كار بايد بگويم 
كه كارگرداني شاهرگ با كارگرداني فیلم ماجراي 
نیمروز زمین تا آسمان متفاوت است. میزانسن من 

يك فضاي پر پالن و میزانسن ريل و... است. 
 بحث بن�ده صرف�ًا ناظر ب�ر كارگرداني 
س�ريال نيس�ت بلكه مس�ئله بر س�ر 

شخصيت پردازي و... است
از نظر گريم و ظاهر بايد عرض كنم كه در دوران دهه 

60 اغلب افراد جامعه به همین شكل بودند.
 خب، اج�ازه بدهيد كه از اين مس�ئله 
بگذري�م. بحثي ك�ه در مورد س�ريال 
ش�اهرگ خيلي به چش�م آم�د نحوه 
انتخ�اب بازيگر اس�ت، به ط�ور مثال 
بس�ياري از منتق�دان معتقدن�د نيما 
رئيس�ي از پس ايف�اي نقش�ي كه به 
او س�پرده ش�ده برنيامده و نتوانسته 
است با بهره گيري از بازي چهره و بدن 
كاراكتر محمدعلي را باورپذير كند. آيا 

اين مسئله را قبول داريد؟
نیما براي اولین بار است كه چنین نقشي را بازي 
مي كند، از طرفي ص��داي جذابي هم دارد و نحوه 
ب��ازي اش در موقعیت هايی مث��ل خنثي كردن 
بمب با ديگر كاراكترها مثل فرخ و ابراهیم خیلي 
متفاوت است و هر كدامشان يك جنسي از بازي 

را ارائه مي دهند. 
 م�ا در اتفاق�ي ن�ادر ش�اهد بوديم كه 
صداوس�يما ب�ا انتش�ار آم�ار مخاطب 
س�ريالي كه هنوز قصه اصلي آن شكل 
نگرفته و در س�طح معرف�ي بازيگرانش 
بود، اعالم كرد ش�اهرگ زي�ر ۱0درصد 
مقبوليت و مخاطب دارد! آيا خودتان از 
سطح كيفي و كمي مخاطب و اثرگذاري 

سريال آماري داريد؟
علت انتش��ار آن آمار را در روزهايي كه تازه سريال 
چن��د روز از ش��روعش مي گذش��ت، نمي دانم اما 
بازخوردهايي ك��ه خود من از مس��یرهاي مختلف 
)مستقیم و غیرمس��تقیم( گرفتم در كنار تبلیغات 
خودجوش و دهان به دهاني كه براي شاهرگ صورت 
مي گیرد، نشان مي دهد مخاطب با سريال همراه شده 
و آن را دوست دارد. ما از طريق استمزاج میداني كه 
انجام مي دهیم در كنار بازخوردهايي كه در فضاي 
مجازي درباره سريال شاهرگ وجود دارد و با توجه به 
كثرت باالي تعداد واكنش ها و اظهار نظرات متنوع 
از سوي افراد متوجه شديم سريال توانسته است در 
بین برنامه هاي تلويزيون جاي خودش را پیدا كند و 
همچنین به دلیل جانمايي جذابیت هاي دراماتیك و 
حادثه اي توانسته است مورد رضايت اغلب مخاطبان 
قرار گیرد، مثاًل يكي از جذابیت هاي ش��اهرگ اين 
اس��ت كه تقريباً 80، 90درصد پیش بیني هايي كه 
مخاطبان كرده اند درست از آب درنیامده و اصطالحاً 
رودست خورده اند كه همین مسئله براي بسیاري از 
مخاطبان جالب بوده است. ما اين سريال را به صورت 
دلي و جوششي ساختیم و با جان و دل كار كرديم. 
شاهرگ بر پايه تحقیقات وسیع يك ساله يك تیم 
پژوهشي تحقیقاتي ساخته شده است. تقريباً اكثر 
اتفاقاتي كه در اين سريال بازتولید شده به خصوص 
انفجارهايي ك��ه مي بینیم همه مبتني بر اس��ناد و 
مدارك تاريخي است كه از دل پرونده هاي دهه60 

استخراج شده اند. 
 مخاطب در پايان سريال شاهرگ منتظر 

غافلگيري و رودست خوردن باشد؟ 
ما براي فینال ي��ك كار خیلي خ��وب و ويژه انجام 
داده ايم و همه س��عي مان اين بوده كه ضمن كسب 
رضايت و اقناع مخاطب ب��ر مبناي منطق درام يك 
پايانبن��دي وي��ژه و غافلگیرانه را طراح��ي كنیم و 

امیدوارم اين اتفاق بیفتد.

سيدجالل اشكذري، كارگردان سريال »شاهرگ« در گفت وگو با »جوان« مطرح كرد

 پايانبندي »شاهرگ«
با غافلگيري مخاطب همراه است

در »شللاهرگ« برخللاف رويه 
معمول همه چيز بر مبناي اتفاق، 
حادثه و اكشن شللكل مي گيرد. 
شللايد حدود 15 تللا 20درصد 
اصطاحللًا خانوادگللي اسللت

فيلم سينمايي »س�وءتفاهم« به كارگرداني احمدرضا 
معتم�دي از دي�روز به ش�بكه نماي�ش خانگ�ي آمد. 
اي��ن فیل��م در پلتفرم ه��اي اينترنت��ي »فیلمگ��ردي« و 
»تماش��اخانه« و همچنین س��ايت هاي دانلود رسمي به 

همراه نسخه فیزيكي در دسترس عموم قرار گرفت. 

هانیه توسلي، پژمان جمشیدي، كامبیز ديرباز، مريال زارعي، 
اكبر عبدي و مهدي فخی��م زاده از ديگر بازيگران اين فیلم 
سینمايي هستند. پژمان جمشیدي براي ايفاي اين نقش، 
كانديداي سیمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش مكمل مرد 

در سي و ششمین جشنواره فیلم فجر شد. 

فيلم سينمايي »سوءتفاهم« به خانه ها آمد

برپايي »خيمه هاي رسانه اي« براي عزاداري محرم ۹۹
در جلس�ه س�تاد هماهنگي برگ�زاري برنامه ه�اي محرم۹۹ در رس�انه هاي 
ص�وت و تصوي�ر فراگي�ر ط�رح »خيمه ه�اي رس�انه اي« مط�رح ش�د. 
صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات رس��انه هاي صوت و تصوير فراگیر 
)ساترا( گفت: هیئت هاي آنالين سهم به سزايي در مراسمات امسال دارند. فضاي 
مجازي و المان هاي صوتي و تصويري در مناس��بت هاي اخی��ر و حتي محرم هاي 
گذشته بسیار فعال بودند اما االن جدي تر فعالیت مي كنند. رسانه اي تر شدن محرم 
امسال به معناي راحت تر برگزار شدن آن نیست، بايد تالش مضاعف كرد كه اقامه 
عزا اتفاق بیفتد. وي افزود: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده با چند اپراتور همكاري 
خواهیم داشت. به اين ترتیب كه جلسات به صورت آنالين و با اينترنت رايگان در 
اختیار مردم قرار مي گیرد. سازمان تبلیغات اسالمي محوريت تمامي فعالیت هاي 
محرم امسال است و برنامه ها حول اين سازمان اتفاق مي افتد. امسال طرحي با نام 
»خیمه هاي رسانه اي« داريم كه نقش��ی ويژه در برنامه هاي اجرايي محرم امسال 
دارند. اين طرح با نظارت مستقیم سازمان تبلیغات اسالمي اجرايي مي شود. خیلي 
از سازمان ها و ارگان هاي رسانه اي در طرح مذكور فعالیت مي كنند، مثاًل سازمان 
صدا و سیما نیز در ادامه برنامه سال هاي گذشته خود كه هیئات را پوشش مي داد، 
امسال پررنگ تر خواهد بود. حجت االسالم و المسلمین قمي رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمی نیز در سخنانی گفت: براي همه روشن است كه اين روزها گويي با جهان 
ديگري مواجه هستیم. اهمیت رس��انه و فضاي مجازي و صوت و تصوير فراگیر به 
دلیل اهمیت مردم مهم اس��ت. مجموعه صوت و تصوير مي تواند در همه زمینه ها 
نقش آفرين باشد. در سازمان تبلیغات شأن جديدي بر عهده ماست. از طرفي مقام 
معظم رهبري نیز دستور دادند كه سازمان تبلیغات در زمینه برگزاري مراسمات، 

مسئول اجرايي كردن دستورات ستاد كرونا باشد.

امام حسن مجتبي)ع(:

وعده دادن، عارضه سخاوت است 
و وفاكردن به آن، دوای آن.

كتاب نزهه الناظر و تنبيه الخاطر

هادي عسگري     یادداشت


