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سينماگر پيشكسوت در گفت وگو با »جوان«:

ريسك ابتال به كرونا در فيلمسازي باالست

 خطر ابتال ب�ه كرونا به 
واسطه فعاليت در يك    گفت و گو

فيلم يا سريال كه بيش از 200نفر در فاصله نزديك 
از هم قرار دارند، باالس�ت و بازيگران هم هر جا كه 
ماس�ك داش�ته باش�ند جلوي دوربين بايد بدون 
ماسك ظاهر شوند كه اين، خودش احتمال آلودگي 

به ويروس را باال مي برد.
اسحاق خانزادي صدابردار پیشكسوت سینماي ايران 
با بیان اين مطلب به »جوان« گفت: بس��یاري از اهالي 
سینما در زمان قبل از كرونا هم وضع معیشتي درستي 
نداش��تند و مجبور بودند منتظر پیشنهاد كاري باشند 
و حال هم كه تولیدات به حداقل رس��یده اس��ت براي 
تأمین معاش خان��واده مجبورند در هر ش��رايطي كار 
كنند و البته خط��ر كرونا را به ج��ان بخرند بلكه خرج 

زندگیشان درآيد. 
معلوم اس��ت كه خطر ابتال به كرونا به واس��طه فعالیت 
در يك فیلم يا س��ريال كه بی��ش از 200نفر در فاصله 
نزديك از هم قرار دارند باالست و بازيگران هم هر جا كه 
ماسك داشته باش��ند جلوي دوربین بايد بدون ماسك 
ظاهر شوند كه اين، خودش احتمال آلودگي به ويروس 

را باال مي برد.
اين سینماگر با سابقه با ابراز تأس��ف از درگذشت يك 
بازيگر به دلیل ابت��ال به كرونا در پش��ت صحنه عنوان 
كرد: بازيگران مجبورند بدون ماسك باشند و كار كنند 
و خب طبیعي است كه آلوده به كرونا بشوند و متاسفم 
كه بايد شاهد مرگ همكاران به خاطر آلودگي در پشت 

صحنه باشیم. 
صدابردار »ج��رم« با اش��اره به ريش��ه هاي اقتصادي 
كه بازيگران را حت��ي در دل كرونا به بازيگري س��وق 
مي دهد، ادام��ه داد: در اين مدت 9ماهي كه از ش��یوع 
كرونا مي گ��ذرد، دول��ت برنامه ج��دي حمايتي براي 

هنرمندان ارائه نك��رده و حرف هايي مطرح ش��ده كه 
بیشتر در حد وعده باقي مانده و كاربردي نشده است و 
شايد هنر و هنرمندان براي دولت در اولويت رسیدگي 
قرار ندارد، وگرنه مگر كل جامعه هنري چند نفرند كه 

اين قدر نسبت به آنها بي تفاوت هستیم. 
اين س��ینماگر 70س��اله خاطرنش��ان كرد: متأسفانه 
سیس��تم و چرخه تولید فیلم و س��ريال در كشورمان 
ضعف هاي زيادي به خصوص در بح��ث مالي دارد كه 
يكبار براي همیش��ه بايد مورد توجه جدي قرار بگیرد. 
چرا ما س��ینماگران بیمه بیكاري نداري��م؟ چرا امنیت 
ش��غلي نداريم؟ آيا اگر يكي مثل كري��م اكبري مباركه 
بیمه بیكاري داش��ت كه زندگي اش را تأمین كند، باز 
مجبور بود براي تأمین معیش��ت حتي در دوران قرمز 
كرونا جلوي دوربین برود؟ مطمئناً اگر هنرمند تأمین 

باشد، اين گونه دل به خطر نمي دهد. 
صدابردار »بي پولي« با انتقاد از انفعال نهادهاي صنفي 
در حمايت از هنرمندان در دوران كرونا گفت: مسئله به 
قدري روشن است كه نیاز به توضیح اضافي من نیست، 
چون وظیفه اصلي نهادهاي دولتي فعال در حوزه سینما 
همین حمايت و كمك به هنرمندان است ولي بدبختانه 
هر چه بیشتر مي گويیم، بیشتر به در بسته مي خوريم 
و هر چه بیشتر گاليه مي كنیم، بیشتر شاهد بي تفاوتي 

مديران هستیم. 
اس��حاق خانزادي تأكید كرد: ما كلي صنف و رئیس و 
مدير و صندوق داريم كه شعار هنر و هنرمند مي دهند 
ولي در واقعیت شاهديم كه نزديك 9ماه از شیوع كرونا 
گذش��ته و هیچ اقالمي نصیب هنرمندان نشده و حتي 
س��عي نكرده اند، بیمه تأمین اجتماعي اين يك س��ال 
كرونايي هنرمندان را رايگان كنن��د و تازه قیمت بیمه 
تكمیلي درمان را هم افزايش داده اند. از خانه س��ینما 
هم انتظاري نمي رود، چون افرادي در هیئت مديره اين 
نهاد نیستند كه درد بي پولي و معیشت را چشیده باشند، 

نتیجه آنكه همه چیز به ضرر بدنه هنرمندان است. 
خانزادي در ادامه گف��ت: امیدوارم نهادهاي مس��ئول به 
كمك هنرمندان بیايند و آنها را از اي��ن همه بي برنامگي 
نجات دهند. بیايند و يك بار براي همیش��ه تكلیف بیمه 
بیكاري، بیمه درمان و اقالم رفاهي هنرمندان را مشخص 
كنند. هنرمندان را كه نبايد فقط ب��راي انتخابات به صف 
كرد تا با سیاس��یون عكس بگیرند. االن وقتش اس��ت كه 

مقامات بااليي نظام به كمك هنر و هنرمندان بیايند.

    نمايش خانگي
روايت رسول نجفيان از راز ماندگاري ترانه »رسم زمونه«

ابتذال در جامعه هنري حكومت مي كند
بازيگ�ر س�ينما و تلويزيون معتقد اس�ت ابت�ذال در هنر 
و جامعه هن�ري حكومت مي كن�د و چون موس�يقي هاي 
نمي نش�يند.  م�ردم  دل  ب�ه  ن�دارد،  محت�وا  االن 
»رس��ول نجفیان« بازيگر، خوانن��ده،  ترانه س��را و كارگردان 
درباره فعالیت هاي اين روزهايش به ف��ارس گفت: اين روزها 
اجراي برنامه »رس��م زمونه« را در راديو پیام دارم كه جمعه ها 
از ساعت 10 تا 14 به صورت زنده پخش مي شود. در اين برنامه 
مثنوي خواني و شاهنامه خواني دارم و از داستان هاي اسطوره اي 
تعريف می كنیم و از رسم زمونه مي گويیم و لحظاتي را با مردم 

مي گذرانیم. 
وي با اش��اره به همنامي برنامه با ترانه معروف »رسم زمونه« 
نیز گفت: اين برنامه هم بر اساس شعري كه سرودم و خواندم، 
هدايت مي شود، منتها رس��م و آيین روستاها در شادي و غم و 

خشكسالي را نیز در آن مطرح مي كنیم. 
نجفیان درباره تاثیرگذاري ترانه »رسم زمونه« و چرايي ساخته 
نشدن اين قبیل ترانه ها در اين روزها گفت: مي توان گفت يك 
جاهايي را غفلت و فراموش��ي گرفته و ابتذال در هنر و جامعه 
هنري حكومت مي كند و اصالت ها و ريشه ها حتي در شیوه هاي 
نوين مردم پسند و حتي به شكل موسیقي جاز عرضه مي شود، 

اما چون محتوا ندارد، به دل مردم نمي نشیند. 
وي در ادامه نیز عنوان كرد: شعر »رس��م زمونه« را به خاطر از 
دس��ت دادن عزيزان و جا ماندن خاطره هاي لحظه به لحظه از 
آنها گفتم و به ش��كل حیرت انگیز و نزديك 30سال از انتشار 
اولیه اش مي گذرد و هنوز مردم نسل به نسل با آن ارتباط برقرار 

مي كنند. بازيگر سريال »ستايش3« همچنین افزود: ما آن زمان 
دست روي ضروري ترين مسائل مهم جامعه گذاشتیم و يكي از 
اين مسائل نگاه عرفاني است به اينكه اين دنیا موقت است و ما 
دائمي نیستیم و فقط خاطره هاست كه از ما مي ماند، چه بهتر 

است اين خاطره ها دلنشین باشد نه خاطره هاي تلخ. 
نجفیان درباره س��ريالي كه قرار بود بس��ازد نیز گفت: ساخت 
س��ريال »آهوي زخمي بي بي جان« يكي از آرزوهاي من شد، 
 قصه اين سريال برگرفته از داستان هاي شاهنامه است كه شش 
داستان آن را براي رس��انه هاي تصويري كارگرداني كردم، اما 
امیدوارم بتوانم يك روزي نما نقالي هاي نوين را كه داستان هاي 
شاهنامه است از خودم بر جاي بگذارم و سريال »آهوي زخمي 
بي بي جان« را هم كار كنم. بازيگر سريال »از يادها رفته« گفت: 
به تازگي براي بازي به يك سريال دعوت شده ام و قرار شده كار 
كنم، اما هنوز قطعي نیست و در شرايط كرونايي اگر كار باارزشي 

پیشنهاد شود، قبول مي كنم.

   مصطفي محمدي
آيي�ن اختتامي�ه چهاردهمي�ن جش�نواره موس�يقي ج�وان 
در حال�ي ب�ا معرف�ي برگزي�دگان اي�ن روي�داد برگ�زار ش�د. 
مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره ملي موسیقي جوان با معرفي 
برگزيدگان بخش هاي موسیقي دستگاهي، نواحي و كالسیك به دلیل 
بیماري كرونا بدون حضور داوران و ش��ركت كنندگان جش��نواره و به 
صورت آنالين برگزار گرديد. در اين مراسم پیام حسین علیزاده آهنگساز 
و نماينده بخش موس��یقي ايراني در چهاردهمین جشنواره موسیقي 
جوان پخش شد. در بخش هايي از پیام وی آمده است: »جوان ها به ما 
انرژي مضاعف مي دهند كه همچنان اين جشنواره را ادامه دهیم. اين 
جشنواره كمبودها و حسن هاي زيادي دارد كه با هم فكري و نظر همه 
دوستان شركت كننده مي توانیم جشنواره را به حالت ايده ال برسانیم. 
واقعاً جاي تبريك و تشكر دارد كه انجمن موسیقي ايران در اين شرايط 
جشنواره را برگزار كرد و اجازه نداد روند برگزاري جشنواره متوقف شود. 
شعار جشنواره براي موسیقي نواحي، اتحاد و همبستگي است، ما براي 

موسیقي نواحي هیچ نگراني ای نداريم كه در آينده چه خواهد شد. به 
نظرم ما در موسیقي نواحي شاهد يك تولد دوباره هستیم. آن موسیقي 
كه در كشور جريان دارد، موسیقي كالسیك يا سنتي ايراني، موسیقي 
كالسیك غربي و موسیقي نواحي است. اين سه موضوع در جشنواره 
اهمیت دارد. واقع��اً در اين دوران نتايج خوبي داده اس��ت. من از زبان 
دوستان كالسیك مي شنوم كه پیشرفت ها زياد بوده است. نكته جالب 
ديگر اينكه اكثريت شركت كنندگان در تمام رشته ها از شهرستان ها 
هستند و اين مسئله نشان مي دهد همه راغب شده اند. در اين شرايط، 
موس��یقي روح ما را قوي مي كند. شرايط، ش��رايط جالبي نیست و ما 
مدام خبرهاي ناگوار مي شنويم. موسیقي يكي از هنرهايي است كه ما 

مي توانیم به آن پناه ببريم.«
در ادامه اين مراسم هومان اسعدي دبیر چهاردهمین جشنواره ملي 
موسیقي جوان كه براي هشتمین سال پیاپي دبیري اين جشنواره 
را بر عهده داش��ت، گفت: پیش از هر چیز بر خود واجب مي دانم كه 
يادي كنم از  استاد محمدرضا شجريان كه ما نیز در نهمین دوره از 
جشنواره ملي موس��یقي جوان افتخار میزباني و همراهي ايشان به 
عنوان عضو شوراي تخصصي را داشتیم، ولي متأسفانه در ادامه كار 

تقدير يارمان نبود. 
وي با اش��اره به اينكه امس��ال بیشترين تعداد ش��ركت كننده را جذب 
مي كنیم )حدود 2هزارو400 شركت كننده( كه از تمامي ادوار پیشین 
جشنواره تعداد بیشتري بوده است، خاطر نشان كرد: امیدوارم در آينده و 
در زمان مقتضي جايزه اي ويژه به نام و ياد استاد محمدرضا شجريان، به 
 گونه اي كه شايسته و در خورِ شأن و منزلِت اين بزرگمرد موسیقي ايران 

باشد، در همین جشنواره يا رويدادهاي مشابه تدارك ديده شود.

اختتاميه چهاردهمين جشنواره ملي موسيقي جوان برگزار شد

حسين عليزاده: اين روزها بايد به موسيقي فاخر پناهنده شد

 وقتي سينما مقابل پيامبر اسالم)ص(
كم مي آورد!

 فيلم »محمد رسول اهلل« مجيدی نتوانست در هيچ كدام از كشورهاي مسلمان اكران گسترده بگيرد 
و اين با كارشكني هاي دشمنان وحدت اسالمي مرتبط بود

 جواد محرمي
محمد رس�ول اهلل مجيد مجي�دي تنها فيلمي 
اس�ت كه س�ينماي ايران با محوريت زندگي 
پيامبر اس�الم)ص( ساخته اس�ت؛ فيلمي كه 
س�ال 94 در س�ينماها اك�ران ش�د و فروش 
نس�بتًا خوبي هم داش�ت و تبليغ�ات زيادي 
براي اك�ران آن ص�ورت گرفت اما نتوانس�ت 
آنط�ور ك�ه عوام�ل و س�ازندگان اي�ن اث�ر 
مي خواس�تند اكران جهاني داش�ته باش�د و 
پرونده اين فيل�م تنها با چند اك�ران محدود 
در خارج از كشور از جمله در تركيه بسته شد. 
اصاًل خوب نبود سینماي ايران با همه ادعاهايي كه 
دارد پس از گذر چند دهه از انقالب اسالمي حتي 
يك فیلم درباره رسول اكرم)ص( نساخته باشد. 
درخش��ش فیلم تاريخي الرس��اله به كارگرداني 
مصطفي عقاد فقید آنقدر باال بود تا فكر تولید فیلم 
ديگري ب��ا محوريت زندگي پیامبر اس��الم)ص( 
يك بلندپروازي هنري تلقي ش��ود اما اين تلقي 
وجود داش��ت كه هر فیلمس��ازي ممكن است از 
بعدي مغفول به يك س��وژه نگاه كن��د و به طور 
عادي هیچ اثر هنري نمي تواند درباره جنبه هاي 
مختلف يك سوژه به شكلي تام و تمام عمل كرده 
باشد، با اين حال »الرساله« مصطفي عقاد آنقدر 
به لح��اظ جنبه هاي مختلف س��ینمايي خوب و 
پرقوام ساخته شده بود كه ورود مجدد در عرصه 
فیلمس��ازي درباره پیامبر اس��الم)ص( را بسیار 
دشوار مي كرد و اين دش��واري البته نكته مثبتي 
بود چراكه مي توانست به رويكرد جدي تر در اين 

باره كمك كند. 
  زير سايه شاهكار مصطفي عقاد 

نكته مهمي كه درباره فیلم الرساله وجود داشت و 
شايد تا حاال مغفول مانده و خیلي به آن پرداخته 
نشده اين است كه اين فیلم به طور مشترك مورد 
استقبال دو مذهب شیعه و سني قرار گرفت چراكه 
مصطفي عقاد در س��اخت فیلم حساس��یت هاي 
مربوط به مذاهب را در نظر گرفته بود. براي مثال 
ماجراي لیلته المبیت كه ب��ه ماجراي خوابیدن 
علي)ع( در بس��تر پیامبر)ص( مربوط اس��ت در 
فیلم گنجانده شده اس��ت يا حضور دشمن شكن 
امام علي)ع( با وام گرفتن از شمشیر ذوالفقار در 
جنگ احد و نبرد ايشان با يكي از رزم آوران لشكر 
كفار به شكلي كاماًل سینمايي و فكرشده تصوير 
شده است، هر چند روايت هاي فیلم كاماًل با كتب 

ش��یعه همخوان نبود اما عقاد س��عي ك��رده بود 
روايتي منصفانه و البته كاماًل جذاب و سینمايي از 
زندگي پیامبر)ص( ارائه دهد. ساخت فیلم درباره 
پیامبر)ص( آنقدر براي عقاد اهمیت داش��ت كه 
سراغ برخي شخصیت هاي ش��یعه نیز رفته بود. 
گفته مي شود امام موس��ي صدر از جمله افرادي 
اس��ت كه عقاد به دلیل حساسیت هاي پژوهشي 

فیلم سراغش رفته است. 
 سينماي رحماني 

مجی��دي ام��ا مدع��ي ب��ود در س��اخت فیل��م 
محمدرسول اهلل قصد دارد ابعاد رحماني شخصیت 
پیامبر اس��الم)ص( را برجس��ته كند. ش��ايد در 
وهله اول با شنیدن اين س��خن اين فكر به ذهن 
خیلي ها خطور كند ك��ه در فیلم الرس��اله كدام 
جنبه از شخصیت پیامبر اس��الم)ص( برجسته 
شده اس��ت و آيا ابعاد رحماني شخصیت ايشان 
در سايه قرار داشته اس��ت كه با يك نگاه اجمالي 
مي توان گفت قطعاً اينگونه نیست. عقاد جنبه هاي 
مختلف شخصیت پیامبر)ص( را به شكلي متوازن 
ترس��یم كرده آن هم در فیلمي كه اساساً تصوير 
چهره پیامبر)ص( ممكن نبوده اس��ت. اشاره به 
سكانس سنگ پراكني كودكان به پیامبر)ص( در 
فیلم الرساله جزو برش هايي است كه مي تواند به 
خوبي مظلومیت و رحمانیت پیامبر اسالم)ص( را 
نمايان كند، هر چند هیچ فیلمساز يا نويسنده اي 
نمي تواند در اين ارتباط به طور كامل حق مطلب 

را ادا كند. 
  وقتي سينما كم مي آورد 

مجیدي در فیلم محمد رسول اهلل هیچ اشاره اي به 
جنگ هاي پیامبر)ص( نمي كند اما آيا حذف جنگ 
از زندگي پیامبر)ص( براي ترس��یم بعد رحماني 
ش��خصیت ايش��ان كفايت مي كند؟ پاسخ منفي 
است. مجیدي گفته است براي اينكه بتواند بیشتر 
بر جنب��ه رحماني زندگي پیامب��ر)ص( متمركز 

شود، دوران كودكي او را انتخاب كرده است اما آيا 
دوره زندگي پیامبر)ص( در جنگ با كفار خالي از 
رحمت بوده و اساساً اينجور نگاه كردن به زيست 
پیامبر اسالم)ص( نگاه درست و دقیقي است؟ در 
مقايسه اي میان دو فیلم الرساله و محمد رسول اهلل 
مي توان به اينكه كدامیك از اين دو اثر بیشتر در 
ذهن مخاطبان ماندگار ش��ده اس��ت، اشاره كرد 
كه به نظر مي رس��د در اين باره فیلم الرس��اله با 
فاصله اي زياد از فیلم محمد رس��ول اهلل پیش��ي 
مي گیرد. صحنه ها و س��كانس هاي فیلم الرساله 
به قدري دراماتیك و سینمايي ساخته شده اند كه 
به شكلي عجیب خود را در ذهن مخاطب تحمیل 
مي كنند اما در فیلم محمد رسول اهلل شايد حتي 
يك س��كانس يا صحنه ماندگار هم نتوان س��راغ 
گرفت. پس��ر بچه اي كه به قول مسعود فراستي 
با صداي��ي دخترانه قرار اس��ت به بع��د رحماني 
شخصیت پیامبر)ص( ارجاع دهد ولي اين مقصود 
میسر نمي شود و ما تنها شاهد فیلمي به اصطالح 
شاعرانه هستیم كه به شكلي تصويري ارجاعاتي 
به تولد پیامبر اسالم)ص( و كودكي ايشان دارد. 
به لحاظ مفهومي نیز شايد تنها نكته اي كه فیلم 
محمد رس��ول اهلل ارائه مي دهد، تالش يهود براي 
سر به نیس��ت كردن پیامبر)ص( از دوره كودكي 
باش��د و البته ماجراي عام الفیل كه تنها با توسل 
به جلوه هاي ويژه كامپیوتري قرار است مخاطبان 
را خیره كند و مانند بسیاري از نماها و تصاوير به 
فیلم الصاق شده اس��ت. در واقع مجید مجیدي 
مخاطبانش را به ضیافت تصاويري شاعرانه مي برد 
و قرار نبود فیلم عمق و ژرفاي��ي بیش از اين پیدا 

كند. 
با نگاهي به لیس��ت عوامل اصلي پ��روژه محمد 
رسول اهلل مشاهده مي كنیم كه تقريباً همه عوامل 
اصلي آن جزو بهترين هاي جهان بودند به جز تیم 
فیلمنامه نويس و عجبا كه سینماي ايران همواره 
از ضعف فیلمنامه و درام رنج مي ب��رد و اتفاقاً در 
ابع��اد تكنیكي و فني با رش��د قاب��ل مالحظه اي 
در اين س��ال ها مواجه بوده اس��ت. نگاهي به تیم 
فیلمنامه نويسان فیلم محمد رسول اهلل نیز نشان 
مي دهد كه انتخاب مجید مجیدي در اينباره چه 

اندازه متساهالنه بوده است. 
  كارشكني هاي دشمنان وحدت 

محمد رس��ول اهلل البته با تعصباتي هم در برخي 
كشورها روبه رو ش��د. اينكه فیلمس��ازي ايراني 
فیلمي درباره پیامبر اس��الم)ص( ساخته است، 
مسئله اي بود كه برخي سعي كردند از آن زمینه اي 
براي اختالف بسازند. اين فیلم نتوانست در هیچ 
كدام از كشورهاي مسلمان جهان اكران گسترده 
بگیرد و اين با كارش��كني هاي دشمنان وحدت 
اسالمي نیز مرتبط بود. خیلي ها دوست نداشتند 
فیلمي ايراني درباره پیامبر اس��الم)ص( از سوي 
مس��لمانان جهان ديده ش��ود اما به نظر مي رسد 
اگر فیلم محمد رس��ول اهلل مجیدي قابلیت هاي 
نمايش��ي الزم را داش��ت، به ط��ور طبیعي جاي 
خود را در میان دوس��تداران و دلدادگان پیامبر 
اس��الم)ص( باز مي كرد اما از آنجا كه فیلم سبك 
و سیاقي صرفاً شاعرانه داش��ت و از فیلمنامه اي 
ضعیف رنج مي برد، نتوانست در اين باره موفقیت 

چنداني به دست آورد.

مجيد مجيدي مخاطبانش 
را ب��ه ضياف��ت تصاوي��ري 
ش��اعرانه مي ب��رد و ق��رار 
نب��ود فيل��م عم��ق و ژرفايي 
بي��ش از اي��ن پي��دا كن��د

 در نشست خبري 
عوامل سريال »نجال« مطرح شد

استقبال مخاطبان و رغبت صدا و سيما 
انگيزه ساخت فصل دوم نجال

عوامل سازنده سريال »نجال« استقبال قابل توجه مخاطبان 
در همه گروه هاي سني از اين سريال و تماشاي خانوادگي آن 
را مثبت ارزيابي كردند و رغبت مخاطبان و سازمان صداوسيما 
را انگيزه اي براي ساختن فصل دوم اين سريال دانستند. يكي 
از اعضاي تيم نويسندگان سريال نيز از وجود سه ايده براي 
ش�روع فصل دوم كه طرحش تقريباً آماده اس�ت، خبر داد. 
خیراهلل تقیاني پور كارگردان س��ريال نجال در نشست خبري اين 
س��ريال كه با حضور برخي عوامل و به صورت آنالين برگزار شد، 
با بیان اينكه بازخورد نظر مخاطبان بس��یار خوب بود، گفت: اين 
اس��تقبال مايه مباهات عوامل سريال اس��ت و گستردگي تماس 
مخاطبان از شهر هاي مختلف ايران نظیر آبادان، كرمان، اصفهان و 

همدان نشان از ديده شدن و استقبال مردم از اين اثر دارد. 
وي درباره مراحل و نحوه س��اخت س��ريال گفت: قرار بود بیشتر 
سكانس هاي بیروني سريال در خرمشهر ضبط شود كه با توجه به 
ش��یوع كرونا و اعالم وضعیت قرمز در اين شهر مجبور شديم ابتدا 
فضا هاي داخل��ي را در تهران ضبط كنیم و پ��س از پايان وضعیت 
قرمز براي س��كانس هاي بیروني به جنوب سفر كرديم. تقیاني پور 
درباره طرح اولیه داستان اين سريال گفت: همیشه دغدغه ساخت 
اثري درباره راهپیمايي اربعین را داش��تم. ايده اولیه از مس��تندي 
كوتاه درباره میني ب��وس حامل زائران اربعین ب��ود. طرحي آماده 
شد و به كمك دوس��تان نويسنده اين داس��تان به نگارش درآمد. 
سیدحسین امیرجهاني، يكي از نويسندگان سريال »نجال« نیز در 
خصوص داستان اين سريال و نگارش آن گفت: بناي ما از ابتدا يك 
كار محرمي بود كه در بستر داستاني عاشقانه و موقعیتي تاريخي 
ساخته شود. ما كوشیديم به مخاطب نشان دهیم كه رويداد بزرگي 
چون راهپیمايي اربعین قدمتي طوالني در تاريخ دارد. دلیلش هم 
اين بود كه خیلي از مردم فكر مي كنند پیاده روي اربعین به همین 
يكي دو دهه اخیر تعلق دارد. داستان را از زماني روايت كرديم كه 
دولت عراق برگزاري اين آيین را براي مردم بسیار سخت كرده بود. 
سال هاي 57 و 58 اتفاقاتي رخ داد و بعثي ها مردم را به خاك و خون 
كشاندند و در دوره اي اين مراسم به اربعین سرخ تبديل شد، ما هم 
خواستیم اين اتفاقات را روايت كنیم. عالوه بر اينكه نیرو هاي بعث 
تحركاتي را در نقاط مرزي آغاز كرده بودند كه برخالف میل مردم 
عراق بود. امیرجهاني از ساخت فصل دوم سريال »نجال« خبر داد و 
افزود: »نجال« نسبت به سه سريال اخیر قبل از خودش در شبكه3 و 
بقیه سريال ها در ساير شبكه ها بازخورد بهتري داشته است. سه ايده 
براي شروع فصل دوم داريم و طرحش تقريباً آماده است. هم مخاطب 

و هم سازمان صداوسیما رغبت دارند فصل دوم ساخته شود.

سيدمرتضي ذاكر     دريچه

 تجديدچاپ رمان 
»شطرنج با ماشين قيامت«

رمان »شطرنج با ماشين قيامت« نوشته حبيب احمدزاده به 
چاپ بيست و سوم رسيد. 

به گزارش فارس، رمان »ش��طرنج با ماش��ین قیام��ت« يك اثر 
فلسفي اجتماعي درباره سه روز از زندگي يك بسیجي 17ساله 
در شهري است كه توسط عراقي ها محاصره شده است. اين رمان 
نگاه جديد و نوگرايانه به مقوله دفاع مقدس دارد و بیانگر اين است 
كه دفاع مقدس زمینه هاي رشد نس��لي را به وجود آورده است. 
پال اسپراكمن نايب رئیس مركز مطالعات دانشگاهي خاورمیانه 
در دانش��گاه راتجرز امريكا اين رمان را به انگلیسي ترجمه كرده 
است. هم اكنون اين رمان در رشته زبان و ادبیات فارسي برخي از 
دانشگاه هاي امريكا تدريس مي شود. گفتني است اين كتاب به 

زبان  هاي عربي و فرانسه نیز ترجمه شده است. 
...........................................................................................................
شان كانري اولين بازيگر »جيمز باند« 

درگذشت
»ش�ان كانري« دارن�ده جاي�زه اس�كار و محبوب ترين و 
معروف ترين ستاره نقش »جيمز باند« در 90سالگي درگذشت. 
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از ورايتي، ش��ان كانري هنرپیش��ه 
اسكاتلندي االصل كه به جیمز باند مشهور و به يكي از محبوب ترين 
و ماندگارترين ستاره هاي بین المللي تبديل شد، مدت ها به عنوان 
يكي از بهترين بازيگراني شناخته مي شد كه جاسوس برجسته 007 
يا همان »جیمز باند« را به تصوير كشیده بود. شان كانري چند سالي 

بود كه ناخوش احوال بود و از سرطان گلو رنج مي برد.

مصطفي محمدي     ديده  بان

     ترانه     موسيقي

امام صادق)ع(:

فضيلت خوان�دن نم�از در اول 

وقت نس�بت به تأخير انداختن 

آن، مث�ل فضيل�ت آخ�رت بر 

دنياست. 

)ثواب االعمال ص 36(

15 رسانه ناقض مالكيت معنوي 
 سريال هاي نمايش خانگي 

مسدود شدند
س�اترا پ�س از درياف�ت ش�كايت از س�وي ش�ركت داراي 
حق پخ�ش قانوني س�ريال »آق�ازاده«، 15س�ايت و اپليكيش�ن 
ك�رد.  مس�دود  را  س�ريال  اي�ن  غيرمج�از  منتش�ركننده 
به گزارش »ج��وان« ش��ركت داراي حق پخش س��ريال »آق��ازاده« 
شكايتي مبني بر انتشار غیرقانوني سريال، توسط تعدادي از سايت ها و 

اپلیكیشن ها به معاونت تدوين مقررات و امور حقوقي ساترا ارائه كرد. 
بر اساس اين شكايت، حق پخش سريال در اختیار اين شركت بوده ولي 
سايت ها و اپلیكیشن هاي متعددي به صورت غیرقانوني اقدام به انتشار 

آن كرده و موجب ايجاد خسارت به مالكان و صاحبان محتوا شده اند. 
در پي وصول اين شكايت، معاونت تدوين مقررات و امور حقوقي پس از 
بررسي ادله ارائه شده و برقراري ارتباط با رسانه هاي متخلف، در نهايت به 
علت اهمیت مالكیت فكري و حقوق صاحبان آثار و فعاالن صنعت صوت 
و تصوير و به منظور ايجاد بازار سالم، نسبت به مسدودسازي سايت هاي 

متخلف اقدام كرد. 
از اين پس افراد يا ش��ركت هاي داراي حق مالكیت فكري محتواهاي 
صوتي و تصويري مي توانند با فرآيندهاي س��اده تر و سريع تري نسبت 
به احقاق حقوق خود و برخورد با رسانه هاي غیرمجاز منتشركننده آثار 

خود در فضاي مجازي، اقدام كنند.


