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انتقاد داريوش كاردان از وضعيت كار هاي كمدي 

عادت كرده ايم به طنزهاي بسيار سطحي بخنديم
داري�وش كاردان از هنرمن�دان پيشكس�وت و تأثيرگذار 
راديو و تلويزي�ون از وضعيت توليد كاره�اي طنز و پايين 
آمدن س�طح انتظاره�ا از تولي�د كار فاخ�ر انتق�اد كرد. 
كاردان كه مهمان راديو نمايش بود، درباره مجري گري بازيگران 
گفت: اين مسئله دو جنبه دارد؛ يكي اينكه آيا اجازه اين كار را 

دارند؟ و جنبه ديگر اينكه آيا توانايي انجام اين كار را دارند؟
وي افزود: اين دو مورد خیلي باهم فرق دارند. در مورد اول كه 
جواب واضح است، وقتي اين كار انجام شده و اتفاق افتاده، پس 
يعني اجازه مجري گري داده ش��ده اس��ت اما توانستن، مورد 
ديگري است، مثل اين اس��ت كه يك نفر مثاًل منبت كار خوبي 
باش��د، در عین حال خطاط خوبي هم باش��د، بنابراين كسي 
نمي تواند بگوي��د كه چون يك نفر منبت كار اس��ت پس اجازه 
خطاطي ندارد، اين يك ظلم اس��ت، واقعیت اين است كه يك 
نفر مي تواند هم نقاش باشد، هم خطاط باشد، هم صداي خوبي 
داشته باشد و هم چندين هنر ديگر داشته باشد و هیچ مانعي 
هم برايش وجود ندارد. اش��كال در جايي است كه فرد توانايي 
انجام كار را نداشته باشد و آن را به او تحمیل كنند. اين هنرمند 
پیشكسوت ادامه داد: مشكلي كه ما االن با آن دست به گريبان 
هستیم، اين اس��ت كه به خاطر معروف بودن بازيگران، بدون 
اينكه توانايي سنجي شود، عده اي را مي آورند تا مخاطب بیشتري 
را جذب كنند و پشت اين ماجرا هم شركت هايي هستند كه براي 
كسب درآمد اسپانسر مي شوند و همین باعث مي شود كه فرد با 

اينكه توانايي ندارد به نوعي اداي اجرا را درمي آورد. 
اين در حالي است كه اجرا لوازمي دارد، نوع خاصي از توانايي را 
الزم دارد كه بخش زيادي از آن خدادادي است، مثل بازيگري، 
خوانندگي و موسیقي كه يك موهبت الهي است. كاردان در ادامه 
تأكید كرد: بهتر است هر كسي كار خود را انجام دهد. متأسفانه 
ما االن گرفتار چهره گرايي هستیم و اينكه يك نفر چون در عالم 
بازيگري موفق و مشهور بوده مي تواند مجري خوبي باشد، اما در 
عمل مجري بدي از آب درمي آيد. حالت ديگري هم وجود دارد 

و آن اينكه يك نفر حتي بازيگري هم بلد نبوده و ثابت كرده كه 
اجرا هم بلد نیس��ت ولي همچنان حمايت مي شود و اين مورد 
باعث مي شود كساني كه در زمینه اجرا توانمند هستند، كنار 
بروند. متأسفانه اين فقط در عالم اجرا نیست، در عالم بازيگري، 
اقتصاد و برخي ديگر از مش��اغل هم همینطور است، بنابراين 

كسي سر جاي خودش نیست. 
وي در آخ��ر در مورد طنزهاي س��الیان گذش��ته و مخصوصاً 
ش��خصیت اس��تاد خرناس گفت: عالقه مند به بازگش��ت اين 
شخصیت هستم اما واقعیت اين است كه حرف هايي كه در زمان 
گذشته گفته مي شد االن ديگر تحمل شنیدن آنها وجود ندارد، 
نه مسئوالن و نه حتي بسیاري از مردم ديگر طاقت شنیدن آن 
گونه طنزها را ندارند. ما در اين چند سال فقط عادت كرده ايم 
به طنزهاي بسیار سطحي بخنديم و در نتیجه طنزهاي زمان 
گذش��ته خريداري ندارند. در آن زمان، ش��خصیت خرناس به 
گونه اي بود ك��ه خودش را به ديوانگي م��ي زد و در واقع بهلول 
بود و تمام مشكالت كشور و مملكت و وزارتخانه و همه ادارات 
و ارگان ه��ا را با زبان طنز عنوان مي كرد اما االن كس��ي تحمل 
ش��نیدن اينجور صحبت ها را ندارد. در انته��اي گفت و گوي 
استوديو هش��ت با داريوش كاردان، حمیدرضا افتخاري، مدير 
كل هنرهاي نمايشي و راديو نمايش از ايشان دعوت كرد تا در 

راديونمايش حضور داشته باشد.

و  »واس�خنديش«  »هم رفي�ق«،  ه�اي  برنام�ه 
از  پخ�ش  مج�وز  »ديرين ديري�ن«  انيميش�ن 
كردن�د.  درياف�ت  را  رس�انه هاي صوت وتصوي�ر 
در اولین جلسه شوراي انتشار محتواي حرفه اي، سه برنامه 
هم رفیق، واس��خنديش و ديرين ديرين مجوز انتش��ار در 

رسانه هاي صوت و تصوير فراگیر دريافت كردند. 

بر اين اس��اس برنامه »هم رفیق« به تهیه كنندگي حس��ن 
خدادادي پور از رسانه نماوا، برنامه »واسخنديش« )وايستا، 
بخند، بینديش( به تهیه كنندگي سعید شهبازي و سیروس 
ذوالفقاريان براي پخش از رسانه فیلمناب و همچنین انیمیشن 
»ديرين ديرين« نیز به تهیه كنندگي محمد ابوالحسني مجوز 

انتشار در رسانه هاي فیلیمو و نماوا را دريافت كردند. 

»هم رفيق« و »ديرين ديرين« مجوز انتشار فراگير گرفتند

    تلويزيون

امام جعفر صادق)ع(: 

سه چيزند كه با وجود آنها ضرري به 
انسان نمي رسد: دعا هنگام اندوه 
طلب، آمرزش هنگام گناه، ش�كر 

هنگام برخورداري از نعمت. 

كافي، ج۲، ص۹۵

گرفتاري ه�اي اقتص�ادي هنرمندان به  خاط�ر كرونا چند 
برابر شده ولي متأسفانه حمايت هاي ارشاد ناچيز است و از 
ارشاد توقع مي رود بيشتر از اينها به هنرمندان كمك كند. 
زهرا سعیدي بازيگر باسابقه تلويزيون با بیان اين مطلب به »جوان« 
گفت: با شیوع كرونا شرايط زندگي بسیار سخت و وحشتناك شده 
است و خیلي از اهالي سینما و تلويزيون بیكار و بي پول شده اند و 
انتظارمان از ارگان هاي متولي اين بود كه با كاستن از اسراف ها به 
هنرمندان نیازمند كمك كند. بازيگر »مريم مقدس« و »كیمیا« 
ادامه داد: در حالت عادي كه هیچ حمايتي از هنرمندان نمي بینیم 
ولي در حالت اضطراري نقش سازمان هاي دولتي متولي سینما و 
تلويزيون بسیار حساس است كه بیايند و حداقل ماهانه كمك هايي 
را در قال��ب ارزاق به هنرمن��دان ارائه دهند ول��ي اين كمك ها را 
نمي بینیم و براي كمك هاي حداقلي هم هر بار هزاران نفر را حذف 

مي كنند و هر چه حرف مي زنیم به جايي نمي رسد. 
اين بازيگر عنوان كرد: توقع ما هنرمندان از تلويزيون و خانه سینما 
و وزارت ارشاد بسیار بیشتر از اين چیزهاست. باالخره اگر بودجه اي 
هست كه صرف امور غیراولويت دار شود، پس چرا هیچ بودجه اي 
براي كمك به اهالي هنر نیس��ت. نمي توانیم به هنرمند بگويیم 
بودجه نیست ولي جلوي چش��م هنرمندان براي امور غیرضرور 
پول خرج كنند. بازيگر »يوسف پیامبر« و »پرستاران« با اشاره به 
سازوكار كمك هاي معیشتي به هنرمندان گفت: االن روزگاري 
اس��ت كه بايد حداقل كمك ها را هم به صورت كاماًل مستقیم به 
حساب هنرمندان واريز كرد نه اينكه براي توزيع تعدادي سبدكاال 
هم هنرمن��دان را به نقاط دورافتاده بكش��انند. اگ��ر هنرمندان 

نباش��ند اصاًل نیازي به مديران هنري هس��ت؟ چگونه است كه 
محدوديت هاي مالي ضرباتش فقط بر هنرمندان وارد مي ش��ود 
و مديران همیشه حاش��یه امنیت دارند. زهرا سعیدي با اشاره به 
راه برون رفت از اين وضعیت گفت: واقعاً حل مشكالت معیشتي 
بايد اولويت وزارت ارشاد باشد كه پسوند هنري دارند. سال هاست 
كه بیمه بیكاري نداريم و اين همه وزير و مدير هم كه آمده حتي 
يك طرح ابتدايي براي حل همین مشكل ارائه نداده است. در اين 
شرايط چگونه مي شود با نگاه روشن به آينده زندگي كنیم؟ درست 
است كه كرونا بس��یاري از صنوف را گرفتار كرده ولي هنرمندان 
حتي صنفي ندارند كه شرايط تمديد رايگان بیمه تكمیلي شان 
را در اين يك سال فراهم كند. بازيگر »ستايش« و »هانیه« ابراز 
امیدواري كرد: مديران واقعاً بايد براي حل مش��كالت هنرمندان 
فكري عاجل كنند. اول از همه مشكل فقدان بیمه بیكاري را حل 
كنند و بعد از آن هم بايد به فكر ارتقاي معیشت هنرمندان باشند، 

چون هنرمندان واقعاً در تنگنا هستند.

در گفت وگوي »جوان« با بازيگر پيشكسوت مطرح شد
اميدوارم ارشاد بيمه بيكاري هنرمندان را جدي بگيرد

    محمدصادق عابديني
چن�د س�اعت بع�د از اع�ام ن�ام مع�اون جدي�د ارزش�يابي 
طباطبايي ن�ژاد  مه�دي  س�ينمايي،  س�ازمان  نظ�ارت  و 
مع�اون س�ابق س�ازمان، دبي�ر جش�نواره فيل�م فج�ر ش�د. 
طباطبايي نژاد، مأمور از سازمان صداوسیما در وزارت ارشاد و سازمان 
سینمايي اس��ت. وي كه در ماه هاي اخیر بر س��ر واگذاري اختیارات 
نظارتي ارشاد در فضاي مجازي و شبكه نمايش خانگي به صداوسیما، 
چند مصاحبه تند داشت، روز گذشته به طور رسمي مسئولیت معاونت 
نظارت و ارزشیابي را كه مهم ترين معاونت سازمان سینمايي به شمار 
مي رود به س��عید رجبي فروتن واگذار كرد. با اعالم نام معاون جديد 
سازمان س��ینمايي و در حالي كه عنوان شده بود طباطبايي نژاد قرار 
است به صداوسیما بازگردد، حسین انتظامي، رئیس سازمان سینمايي 
در حكمي طباطبايي نژاد را به سمت دبیر سي ونهمین جشنواره فیلم 
فجر منصوب كرد. انتظامي همچنین در حكمي جداگانه طباطبايي نژاد 

را به عنوان مشاور خود معرفي كرد. 

با تغییر در سطح معاونت ارزشیابي و نظارت سازمان سینمايي آن هم 
در چند ماه پاياني فعالیت دولت فعلي و آمدن رجبي فروتن، مي توان 
انتظار داشت كه سازمان سینمايي براي آينده سیاست هاي متفاوتي 
در قبال صدور مجوز هاي سینمايي و نظارت بر آثار در پیش بگیرد. در 
سوابق مديريتي رجبي فروتن مواردي چون سرپرست معاونت مركز 
گسترش نیروي انساني معاونت سینمايي، سرپرست اداره كل توسعه 
همكاري هاي سمعي و بصري، مدير كل دفتر توسعه فناوري سینمايي، 
مدير كل دفتر نمايش خانگي )دو دوره مجموعاً پنج سال( و مديركل 
حوزه رياست سازمان سینمايي)س��ه دوره مجموعاً 11سال( ديده 
مي ش��ود. آمدن رجبي فروتن به معاونت ارزشیابي و نظارت سازمان 
مي تواند به معناي عقب نشیني وزارت ارشاد از پیگیري موضوع نظارت 
بر انتش��ار صوت و تصوير فراگیر در فضاي مجازي باشد كه سازمان 
سینمايي مدعي است طبق قانون جزو وظايف اين سازمان است، اما 

صداوسیما و مجلس در پي خلع اين اختیار از ارشاد هستند. 
تمديد نش��دن حكم ابراهیم داروغ��ه زاده كه س��ه دوره پیاپي دبیر 
جش��نواره فیلم فج��ر ب��ود و آم��دن طباطبايي نژاد ب��راي هدايت 
جشنواره فجر، ديگر تغییر مهم سینمايي بود. داروغه زاده كه مانند 
طباطبايي نژاد در س��ازمان سینمايي معاونت ارزش��یابي و نظارت 
را برعهده داش��ت، با دريافت پروانه س��اخت فیلم رس��ماً به جمع 
تهیه كنندگان س��ینما پیوس��ت. طباطبايي نژاد اكنون بايد آخرين 
جش��نواره فجر در دولت فعلي را برگزار كند آن هم در شرايطي كه 
به دلیل كرونا حتي برگزاري جشنواره فیلم فجر به شیوه سال هاي 
گذشته بعید به نظر مي رسد. جشنواره فجر با انتخاب دبیر بايد منتظر 

تشكیل دبیرخانه و اعالم فراخوان باشد.

طباطبايي نژاد از سازمان سينمايي، دبير جشنواره فجر شد 
تغيير مسئول ارزشيابي و نظارت سينما

بي وطن و بی لهجه مثل »ايلدا«
احتماالً غيربومي بودن كارگردان و بازيگران اصلي اين سريال جزو مؤلفه هاي تأثير گذاري است 

 

كه نويسنده را مجبور كرده جمات و اصطاحات لري را به فارسي ترجمه كند

      مصطفي شاه كرمي
طي چند وقت اخیر سريال سازي در شبكه هاي 
تلويزيوني با رويكرد تمركززدايي و توجه بیشتر 
به شهرس��تان ها ب��راي معرف��ي ظرفیت هاي 
كم نظیر آنها به س��مت برجسته سازي روحیه 
سلحشوري با محوريت قهرمانان آن قومیت يا 
جغرافیاي خاص چه در زمینه حوادث تاريخي 
كه بر آنه��ا رفته، ب��ه منظور حف��ظ واقعیات، 
آش��نايي بیش��تر با اقوام و مفاخر ايراني و نیز 
جلوگیري از جعل تاريخ، هدايت ش��ده است. 
تولید و پخش س��ريال ايلدا به عنوان تازه ترين 
اثر تلويزيوني صدا و سیما با دستمايه قرار دادن 
بخشي از تاريخ قوم سلحشور لُر، نحوه مواجهه 
آنها را با دش��منان و متج��اوزان به آب و خاك 
كشورمان روايت مي كند كه در اين چارچوب 

تعريف مي شود. 
اغلب آثار تلويزيوني كه قرار اس��ت به اتفاقات و 
سرگذشت قومیتي در يك بازه مشخص تاريخي 
يا بخش خاصي از سرزمین رنگارنگ كشورمان 
بپردازند، در كنار نمايش ظرفیت هاي مغفول يا 
كمتر شناخته شده آن جغرافیا يا قومیت، بايد 
مسیر منطقي اتفاقات ذيل قواعد دراماتیك را با 
تحفظ واقعیت و ملحوظ داشتن نگاه وفادارانه 
به ح��وادث در فیلمنامه آن اثر مراعات ش��ود. 
در چندين س��ال اخیر همیش��ه يك سريال يا 
مجموعه تلويزيوني ك��ه مبتني بر زندگي اقوام 
و بخش هاي متنوع كش��ورمان ساخته شده به 
ش��رط حفظ و احترام به ارزش ه��ا و هنجارها، 
با اقبال عام مخاطبان مواجه ش��ده اند. در اين 
رابطه شاهد مثال هاي زيادي مي توان ذكر كرد؛ 
از »پس از باران« و »روزي روزگاري« گرفته تا 
»س��ربداران« و »نون.خ« هر كدام از اين آثار با 
ورود از دريچه اي خاص سعي كرده اند به روايت 
بخش��ي از حوادث، اتفاقات يا تاريخ قسمتي از 

سرزمین پهناور و رنگارنگ مان بپردازند. 
     خبري از گويش محلي نيست

متأسفانه در سريال »ايلدا« كمترين مؤلفه اي 
كه نش��ان دهد اين اثر در مورد بخشي از تاريخ 
و زندگي قوم لر اس��ت، ديده نمي شود و اساساً 
خبر و نش��انه اي از گويش لري نیست. اولین و 
برجسته ترين مشخصه يك سريال كه در رابطه 
با يك قوم خاص تولید شده حفظ و اداي درست 
زبان، گويش يا لهجه آنهاست؛ مؤلفه اي كه در 
س��ريال ايلدا كمترين نمودي ن��دارد. در بین 
ديالوگ هاي ش��خصیت هاي اصلي اين سريال 
كه بیش از 30كاراكتر هس��تند، كمترين رد و 

نشاني از گويش لري يا حتي گويشي نزديك به 
آن ديده نمي شود، در حالي كه ذهن مخاطبان 
مملو از آثار مشابهي اس��ت كه در آنها گويش و 
زبان جغرافیايي كه در موردش سريال ساخته 
شده ولو در حد اندك، مراعات شده است. شايد 
يكي از داليلي كه بازيگران سريال ايلدا با لهجه 
فارسي تهراني صحبت مي كنند غیربومي بودن 
آنهاست كه در بین سي و چند نفر بازيگر اصلي 
هیچ كدامشان اهل لرستان نیستند و تنها پنج 
يا شش شخصیت اين سريال معظم از بازيگران 
بومي هس��تند كه در نوع خ��ودش نكته قابل 
تأملي است. اگر چه همین مسئله هم نمي تواند 
توجیهي براي فارس��ي ح��رف زدن كاراكترها 
باشد، چه اينكه سريال هاي بسیار زيادي هستند 
كه در آنها بازيگران غیربومي با لهجه يا گويش 
مختص به شهر يا منطقه اي كه سريال در آنجا 
ساخته شده حرف مي زنند و مخاطب سراسري 
هم هیچ مش��كلي براي متوجه شدن اتفاقات و 

ديالوگ ها نداشته است. 
متأسفانه س��ازندگان س��ريال ايلدا بیشترين 
تالش��ي ك��ه كرده ان��د اين اس��ت ك��ه برخي 
اصطالح��ات خاص زبان��ي و محلي ل��ري را به 
صورت كاماًل فارس��ي ش��ده بیان مي كنند. در 
واقع نويسنده اين سريال كه اهل خرم آباد هم 
اس��ت برخي تكیه كالم ها و اصطالحات خاص 
آن منطقه را به فارسي ترجمه كرده و البد اين 
كارشان را هم اقدامي آوانگارد و برجسته براي 
اين سريال قلمداد مي كنند. هر چند غیر بومي 
بودن كارگردان و قاطبه بازيگران اين س��ريال 
احتماالً جزو مؤلفه هاي تأثیر گذار چنین اقدام 
خام دستانه و غیرحرفه اي است كه نويسنده را 
مجبور كرده جمالت و اصطالح��ات لري را به 

فارسي ترجمه كند. 
     المكان و بي وطن

اشكال برجسته و بس��یار مهم ديگر اين سريال 
المكان بودن حوادث و اتفاقات است، به نحوي 
كه اگ��ر برخي پیش فرض ها و اخب��ار مرتبط با 

اين س��ريال را كه در آنها ب��ه منطقه و قومیتي 
كه در اين س��ريال به آنها پرداخته مي ش��ود از 
ذهن خارج كنیم، هیچ نشانه اي براي رسیدن به 
چنین نتیجه اي ديده نمي شود. در واقع فارسي 
حرف زدن همه بازيگران در كنار عدم اش��ارات 
و ارجاعات تصويري، از جمله داليلي اس��ت كه 
مخاطب را متوجه قومیت مردماني كه قرار است 
آنها را به وسیله سريال ايلدا و از قاب تلويزيون 

ببیند، نمي كند. 
اين اگزوتی��ك و بي وطن ب��ودن كاراكترها، با 
روايت و خرده روايت هايي كه با واقعیات و آداب 
و رس��وم جاري در بین ايالت و اق��وام مختلف 
س��اكن در بخش هاي مختلف لرستان تناسبي 
ندارد، اين س��ريال را نخواس��تني و غیرجذاب 
كرده است. عدم اقبال مخاطبان لر كه به عنوان 
اولین و قطعي ترين طیف جامعه مخاطب سريال 
ايلدا مفروض هستند نشان مي دهد اين افراد به 
دنبال ديدن يا شنیدن رگه هايي از آداب و رسوم، 
و فرهنگ و پیش��ینه خودش��ان در اين سريال 

هستند كه تا به  حال ديده نشده است. 
  بدس�ليقگي در اس�تفاده از عنص�ر 

موسيقي
يكي ديگر از ضعف هاي برجس��ته اين س��ريال 
عدم بهره گیري درس��ت از عنصر بس��یار مهم 
و اثرگذار موس��یقي محلي اس��ت؛ اي��رادي كه 
مي توانس��ت به يكي از نقاط قوت و برجس��ته 
اين س��ريال تبديل ش��ود. اگرچه س��عي شده 
است در ابتدا و انتهاي اين س��ريال از موسیقي 
لري استفاده ش��ود اما متأس��فانه عدم دقت به 
اين مؤلفه مهم ك��ه در زواياي متن��وع زندگي 
مردمان لر از عزا و عروسي تا گعده هاي فامیلي و 
دورهمي هاي خانوادگي داراي منزلت و جايگاه 
است، مس��ئله مهمي اس��ت. تقريباً همه مردم 
كشور در ذهن ش��ان با انواع و اقس��ام تولیدات 
موسیقايي لري كه در آنها عنصر حماسه نقشي 
اساسي دارد، آشنا هستند كه نزديك ترين سابقه 
اين ذهنیت، پخش مكرر انواع موسیقي حماسي 
و ريتمیك لري در ايام هشت ساله دفاع مقدس 
است. سازندگان ايلدا موسیقي ابتدايي سريال 
را در كمال بدسلیقگي يك موسیقي تا حدودي 
حزن انگیز انتخاب كرده اند و در موسیقي تیتراژ 
پاياني هم اين بدس��لیقگي را به اوج رسانده اند. 
سازندگان ايلدا در تیتراژ پاياني نمونه بازخواني 
ش��ده قطعه حماس��ي »دايه دايه وقت جنگه« 
را در حالي اس��تفاده كرده اند كه اگر قصدشان 
ايجاد جذابیت و تحريك احساس��ات تاريخي و 
نوستالژيك در بین مخاطبان بوده قطعاً نسخه 
اصلي و خاطره انگیز اين قطعه موسیقي خودش 
به تنهايي حائز همه اين مؤلفه ها بوده و نیازي به 

بازآفريني مجدد نداشته است. 
اين ضعف ه��اي برجس��ته در كن��ار برخي 
داس��تان پردازي هاي عجیب و غريب عشقي 
كه در بین دختران لُر )با توجه به نوع پرداخت 
در اين سريال( اتفاقي شاذ و تا حدودي نادر 
بوده و نیز عدم ارائه تصوي��ر واقعي از جايگاه 
پدران و مادران و بزرگان ق��وم در بین افراد 
خانواده و الصاق كردن برخي پرس��وناژها به 
س��ريال، باعث ش��ده اند كه مخاطبان خاص 
و تماش��اگران عام ايلدا با س��ريالي المكان و 
بي وطن مواجه باش��ند كه پوسته و مغز آن با 

هم متفاوت هستند.

متأسفانه در سريال »ايلدا« كمترين 
مؤلفه اي كه نشان دهد اين اثر در 
مورد بخشي از تاريخ و زندگي قوم 
لر است، ديده نمي شود و اساساً خبر 
و نش��انه اي از گويش لري نيست

پخش يك سريال نوستالژيك از تلويزيون 

 مجموعه داستاني »رؤياي سبز«
يا »آن شرلي« در شبكه4

سريال خاطره انگيز »رؤياي سبز« يا »آن شرلي« از امشب از شبكه4 
سيما پخش مي شود. 

به گزارش »ج��وان« به نقل از روابط عمومي ش��بكه4 س��یما، مجموعه 
 Gables Green of Anne داس��تاني »رؤياي س��بز« با نام اصل��ي
يك درام تلويزيوني است كه بر پايه داس��تاني از لوسي ماد مونتگمري و 

كارگرداني كوين سالیوان ساخته شده است. 
»رؤياي سبز« محصول 1985 كش��ور كاناداست كه مگان فالووز، كالین 
دوهرست، ريچارد فارنزورث، وندي هیلر، فرانك كانورس و جاناتان كرامبي 

در آن ايفاي نقش كرده اند. 
اين مجموعه داستاني از امشب 30دقیقه بامداد پخش و ساعت 18 عصر 

بازپخش مي شود. 
در خالصه داستان اين سريال آمده است: آن شرلي دختر يتیم 12ساله 
كه قدرت تخیل بااليي دارد در پرورشگاه زندگي مي كرده تا اينكه به خانه 
خواهر و برادر مس��ني به نام هاي ماريال و متیو كاتبرت فرستاده مي شود 
كه درخواست نگهداري از يك پسر داده بودند تا در كارهاي مزرعه به آنها 
كمك كند. ابتدا آنها تصمیم دارند آن را به پرورش��گاه بازگردانند اما در 

نهايت او را نزد خود نگه مي دارند... 
»رؤياي سبز« در 15قسمت به كوشش واحد تأمین برنامه شبكه4 سیما 

هر شب 30دقیقه بامداد پخش و ساعت 18عصر بازپخش مي شود.

خاطرات آيت اهلل خامنه اي از دفاع مقدس 
براي نخستين بار پخش مي شود

 مستند »در لباس سربازي« 
روايت حضور رهبر انقالب در جبهه ها

بخش هايي از خاط�رات آيت اهلل خامن�ه اي از دوران دفاع 
مقدس در مستند »در لباس س�ربازي« پنج شنبه، جمعه 
و ش�نبه س�اعت ۲۰ش�ب از ش�بكه يك پخش مي ش�ود. 
 »در لباس س��ربازي« روايتي ويژه از حض��ور رهبر انقالب در 
جبهه ها از نخستین روزهاي آغاز جنگ تحمیلي تا ترور ايشان 
در تیرماه سال 60 است. در اين مستند، برخي تصاوير، فیلم ها، 
اسناد و همچنین خاطرات شفاهي خودگفته  آيت اهلل خامنه اي 

از دوران دفاع مقدس براي نخستین بار منتشر خواهد شد. 
»مس��ئولیت هاي نظامي آيت اهلل خامنه اي در س��ال هاي اول 
انقالب«، »ممانعت ايشان از فروش هواپیماهاي نظامي توسط 
دولت موقت«، »ماجراي حضور ايش��ان در جبهه ها و تشكیل 
ستاد جنگ هاي نامنظم با همراهي شهید چمران«، »ماجراي 
آزادسازي سوسنگرد« و... از موضوعاتي هستند كه »در لباس 

سربازي« به آنها مي پردازد. 
 مس��تند »در لب��اس س��ربازي« ب��ه هم��ت مؤسس��ه  
پژوهشي- فرهنگي انقالب اسالمي )دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آيت اهلل العظمي خامنه اي(، به مناسبت چهلمین سالگرد آغاز دفاع 
مقدس و با همكاري شبكه يك سیما و مؤسسه فرهنگي- هنري 

شهید آويني تهیه و آماده پخش شده است. 
...........................................................................................................

راديو فيلم به جدول برنامه هاي 
راديونمايش بازمي گردد

از روز جمع�ه 11مه�ر م�اه، برنام�ه »رادي�و فيل�م« ك�ه 
زمان�ي يك�ي از پرطرفدارتري�ن برنامه ه�اي رادي�و 
نماي�ش ب�وده و در گذش�ته پخ�ش آن متوق�ف ش�ده 
ب�ه ج�دول برنامه ه�اي رادي�و نماي�ش بازمي گ�ردد. 
بش��یر جعفري نیا، مدير گروه جامعه و اقتص��اد راديونمايش 
درباره بازگش��ت برنامه »راديو فیلم« به ج��دول برنامه هاي 
راديونمايش گفت: »راديو فیل��م« از چند جهت قابل اهمیت 
است؛ يكي اينكه ش��نوندگان راديو نمايش، تمايل دارند يك 
فیلم سینمايي را از راديو به ش��كل راديو فیلم بشنوند و ديگر 
آنكه راديو فیلم در بین نابینايان كش��ورمان طرفدار بسیاري 
دارد، از اين جهت تصمیم گرفته ش��د اي��ن برنامه به جدول 

برنامه هاي راديو نمايش برگردد. 
...........................................................................................................
برگزاري نمايشگاه »سيستان را ببينيم 

بلوچستان را بشنويم« در سعدآباد
 نمايشگاه عكس »سيستان را ببينيم، بلوچستان را بشنويم« 
در مجموع�ه تاريخي س�عدآباد ته�ران برگزار مي ش�ود. 
به مناسبت هفته گردشگري، نمايشگاه عكس با عنوان »سیستان 
را ببینیم، بلوچس��تان را بش��نويم« با هدف معرفي و سفر به اين 
استان زيبا و شناخت بیشتر گردشگران از جاذبه هاي منحصر به 
فرد طبیعي و تاريخي اين استان و تشويق و ترغیب عالقه مندان 
به حوزه سفر براي بازديد از سیستان و بلوچستان به مدت دو روز 
برگزار مي شود. گفتني اس��ت، پويش ملي »سیستان را ببینیم، 
بلوچستان را بشنويم« از چندي پیش با رسالت معرفي هر چه بهتر 
جاذبه هاي شگرف اين استان زيبا آغاز گرديده است و بسیاري از 
تش��كل ها و پويش هاي مردم نهاد تمام تالش خود را بدين مهم 
معطوف داش��ته اند تا به معرفي هر چه بهتر اين منطقه بپردازند. 
شايان ذكر است اين نمايشگاه امروز و فردا از ساعت 9 الي 1۷ در 

محوطه ورودي كاخ موزه ملت اين مجموعه برگزار مي گردد. 
...........................................................................................................

 ثبت خاطرات پياده روي اربعين 
در »گام هاي ماندگار«

شبكه بين المللي »الثقلين« به دليل عدم برگزاري پياده روي 
اربعين حسيني، براي جلوگيري از ش�يوع ويروس كرونا، 
جشنواره فيلم و عكس »گام هاي ماندگار« را برگزار مي كند. 
ش��بكه »الثقلین« در راس��تاي عمل به رس��الت خود در نشر و 
پاسداشت ارزش هاي اهل بیت)ع( به ويژه پیام هاي گرانبهاي قیام 
عاشورا و در سايه شرايط خاص كرونايي حاكم بر منطقه و جهان كه 
امكان شركت در پیاده روي اربعیِن امسال را براي زائران غیرعراقي 
غیرممكن كرده اس��ت، اقدام به برگزاري جشنواره فیلم و عكس 
»گام هاي ماندگار« كرده اس��ت. همچنین اين جشنواره بنا دارد 
خاطرات تصويري زائران از راهپیمايي عظیم اربعین حسیني را در 

قالب عكس ها و فیلم هاي حرفه اي و مبتدي به ثبت برساند.

هادي عسگري     ديده بان 


