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در گفت و گوي »جوان« با هرمز شجاعي مهر مطرح شد
وجه خانوادگي توليدات نمايشي مورد غفلت است

در كنار سريال س�ازي س�رگرم كننده براي تلويزيون بايد وجه 
خانوادگي را جدي گرفت ت�ا به لحاظ فرهنگي ني�ز تأثيرگذار 
ب�ود و معتقدم اي�ن وجه در سريال س�ازي مورد غفلت اس�ت. 
هرمز شجاعي مهر مجري باسابقه تلويزيون با بیان اين مطلب به »جوان« 
گفت: به نظرم با وجود افت كیفیت آثار نمايشي در يك سال اخیر چند 
س��ريال خوب و باكیفیت روي آنتن پخش رفته اس��ت و چون مردم 
عالقه زيادي به سريال ديدن دارند، بنابراين تولید سريال در هر زماني، 
توجیه پذير است. ش��جاعي مهر ادامه داد: در ايام مختلف سال سواي 
جذابیت ديدن س��ريال، معتقدم بايد مباحث فرهنگي و شور زندگي 
خانوادگي هم در دستور كار برنامه س��ازان قرار گیرد كه باعث تنوعي 
نسبي در محتواهاي تلويزيون شود. اين مجري باسابقه تلويزيون درباره 
چگونگي تولید مسابقات جذاب براي راديو يا تلويزيون گفت: بهترين 
حالت آن است كه تولید مسابقات با باال بردن بار آموزشي همراه باشد، 
يعني س��ؤاالت طوري طراحي ش��ود كه مخاطب با نكات به دردبخور 
آشنايي پیدا كند. شجاعي مهر با اش��اره به يكي از مسابقات تلويزيون 

گفت: مسابقه »ايران« كه از شبكه اول روي آنتن مي رود با اجراي خوب 
سعید شیخ زاده توانسته سطح كیفي كلي مسابقات تلويزيون را افزايش 
دهد و مخاطبان خوبي جلب كند، چون هم مجري مسلطي دارد و هم 

طراحي سؤاالت برنامه مناسب بوده است. 
هرمز شجاعي مهر پیشنهاداتش پیرامون افزايش كیفي سطح برنامه هاي 
گفت وگومحور را اينچنین مطرح كرد: بايد كاري كرد كه مسابقات هم 
سرگرم سازي داشته باشند و هم ارتباط با بیننده كاماًل مستقیم و بدون 
واسطه باشد؛ بیننده اي كه در نقاط دور از پايتخت است به واسطه همین 

برنامه ها مي تواند دورنمايي كلي از مسائل مختلف داشته باشد. 
وي ادامه داد: معتقدم يك برنامه خوب كارشناسي اگر مؤلفه هاي نمايشي 
خوبي داشته باش��د، تأثیرگذاري بهتري نیز خواهد داشت، براي مثال 
برنامه هايي كه در حیطه ارائه اطالعات پزش��كي يا مشاوره هاي درماني 
هستند، حساسیت خاص خود را دارند و بايد از كارشناساني بهره گرفت 
كه در نوع خود بهترين هستند. كارشناسان هم بايد توجیه باشند كه به 
پرسش هاي بیننده به بهترين شكل، پاسخ دهند. هرمز شجاعي مهر درباره 
شیوه اجرا در برنامه هاي كارشناس محور گفت: مجريان خیلي حواسشان 
جمع باشد كه ارتباط الزم میان مخاطب و كارشناس را برقرار كنند و در 
مواقع ضروري به ارائه بهتر مباحث كمك كنند و به سمت تكامل مباحث 
بروند و كاري كنند كه به تمام پرسش هاي مخاطب پاسخ داده شود. اين 
مجري باسابقه تلويزيون تأكید كرد: اگر در تمام وجوه تولید يك برنامه 
تلويزيوني بر وجه خانوادگي آن تأكید كنیم مطمئناً كیفیت باال مي رود، 
چون تلويزيون تنها رسانه اي است كه مخاطبش تمام اعضاي خانواده هاي 
ايراني هستند و خانواده ها دوست دارند تلويزيون در تولیدات مختلف واقعاً 

خانوادگي باشد و بر اهمیت خانواده ارج نهد.

تصاوير متحرك نامربوط »زير نور كم«

ساخت سريال »صياد« به جريان افتاد
حبيب والي  نژاد تهيه كننده سريالی شد كه زندگی شهيد صيادشيرازی را به تصوير می كشد

پس از گزارش »ج�وان« درباره بالتكليفي س�ريال ش�هيد 
صيادش�يرازي روز گذش�ته اعالم ش�د حبي�ب والي نژاد به 
عن�وان تهيه كنن�ده س�ريال جدي�د مرك�ز س�يمافيلم 
درباره ش�هيد س�پهبد صيادش�يرازي انتخاب ش�ده است. 
همزمان با انتخاب حبیب والي نژاد به عنوان تهیه كننده س��ريال 
جديد مركز سیمافیلم درباره شهید سپهبد صیادشیرازي، گروه 
نويسندگان جلسات خود را با ستاد كل نیروهاي مسلح و ارتش آغاز 
كردند. مجید اكبرشاهي، مدير گروه فیلم و سريال مركز سیمافیلم 
ضمن اعالم اين خبر گفت: سريال شهید »سپهبد صیادشیرازي« 
كار گسترده و مهمي است چراكه اين ش��هید بزرگوار از بزرگان 
ارتش و جبهه هاي نبرد بوده اند. ايش��ان هم در انقالب اسالمي و 
هم در دوران دفاع مقدس نقش عمده و بس��زايي داشته اند. براي 
تولید اثري درباره اين شهید بزرگوار بايد همه جوانب كار در نظر 
گرفته ش��ود، از اين رو با دعوت از آقاي حبیب والي نژاد به عنوان 
تهیه كننده سريال امیدواريم كار خوب و مؤثري درباره اين شهید 
ساخته ش��ود. وي درباره مقاطعي از زندگي شهید بزرگوار كه در 
سريال به نمايش درخواهد آمد، گفت: قطعاً بخش هايي از زندگي 
شهید صیادشیرازي كه در دوران دفاع مقدس سپري شده، مورد 
توجه قرار خواهد گرفت. همچنین نحوه ترور آن شهید بزرگوار از 

بخش هاي مهم سريال به شمار مي آيد. 
اكبرش��اهي تأكید كرد: آقاي حبیب والي نژاد به عنوان تهیه كننده 
به همراه آقاي حسین حسني، سرپرست نويسندگان جلسات خود 
را با ستاد كل نیروهاي مس��لح و ارتش جمهوري اسالمي ايران آغاز 
كردند. مركز سیمافیلم تالش دارد با ساخت زندگي سرداران جنگ و 

شخصیت هاي ملي نام و ياد آنها را زنده نگه دارد و بخش هاي مختلف 
زندگي شان را به عنوان چراغ راه به مخاطب معرفي نمايد. سريال هايي 
مثل زندگي شهید باكري و شهید صیادشیرازي از آن دست كارهاست 
كه در اين بین ساخت سريال »عاشورا« با محوريت لشكر 31 عاشورا و 
شهیدان باكري به  كارگرداني هادي حجازي فر در حال تصويربرداري 
است و صحبت هايي براي ساخت س��ريال زندگي شهید حاج قاسم 
س��لیماني هم مطرح است. شهید س��پهبد علي صیادش��یرازي از 
فرماندهان ارشد ارتش جمهوري اسالمي ايران بود كه در عملیات هاي 
مختلفي در هشت سال دفاع مقدس حضور داشت. صیادشیرازي كه 
در زمان جنگ تحمیلي فرماندهي نی��روي زمیني ارتش را بر عهده 
داشت، در س��ال هاي پس از جنگ به جانشیني ستاد كل نیروهاي 
مسلح رسید و در نهايت در 21 فروردين سال 13۷8 به دلیل ضربات 
متعددي كه در زمان جنگ تحمیلي و در جريان عملیات مرصاد بر 
پیكره منافقین وارد كرده بود، توس��ط گروهك منافقین مقابل در 

منزلش ترور شد و به شهادت رسید. 

 ركود معنويت
در سريال هاي رمضاني سیما

اصالت دادن به سرگرمي در مجموعه هاي تلويزيوني باعث شده به مرور سريال ها و برنامه هاي ويژه ماه 
مبارك رمضان با نوعي معنويت زدايي دست و پنجه نرم كنند

    گفت و گو    سيما

   تئاتر

نگاهي به كتاب »پشت ديوارهاي شهر«
صداقت نويسنده در خاطره نگاري 

اولی��ن ويژگي بارز كتاب »پش��ت 
صداق��ت  ش��هر«  ديواره��اي 
نويسنده اش سیدس��عید موسوي 
است. او در همان سطرهاي ابتدايي 
به طور غیرمس��تقیم، به مخاطب 
مي فهماند كه مي خواهد خاطرات 
جنگش را در قالب كتاب در اختیار 
مخاطب بگذارد. »خاطره نگاري« از ژانرهاي مهم ادبیات است كه 
سابقه اي بسیار طوالني در كتب و نشريات جهان دارد. اينكه گفتم 
صداقت نويسنده در اين كتاب مشهود است به اين دلیل است كه 
متأسفانه بسیاري از نويس��ندگان نوقلم و تازه كار، هنوز تفاوت 
خاطره نگاري و داستان نويسي را نمي دانند و به كرات پیش آمده 
كه نويس��نده اي خاطراتش را چه كوتاه و چه بلن��د به زبان اول 
شخص مفرد روايت و ادعا كرده من داستان نوشته ام، در صورتي 
كه تفاوت زيادي بین اين دو گونه ادبي يعني داس��تان و خاطره 
وجود دارد و هر روايتي را كه از زبان شخصیت اول اثر، به زبان اول 

شخص روايت شود نمي توان »داستان« نامید. 
در اينجا بدنیست اشاره اي كنیم به تفاوت هاي اصلي داستان هاي 
اول شخص و خاطره. بزرگ ترين وجه اشتراك و شباهت اين دو 
نوع گونه ادبي در اين اس��ت كه راوي هر دوي اين نوع نوشته ها 
قهرمان داستان است. به اين ش��روع توجه كنید: »آن روز عصر 
وقتي داخل كتابفروشي ش��دم رايحه  خوش كتاب ها شامه ام را 
نوازش كرد«. اين شروع مي تواند هم آغاز يك داستان باشد و هم 
خاطره، اما در ادامه، داس��تان نويس بايد ساختمان كتابفروشي 
و نوع لباس و چهره فروش��نده و فضاي كتابفروشي و آب وهواي 
بیرون از كتابفروش��ي را هم براي خواننده اش توصیف كند، اما 
خاطره نويس احتیاج زيادي به فضا س��ازي و توصیف و ديالوگ 
و اوج و فرود در نوش��ته اش ندارد. او خیلي سريع جمالتي را كه 
بايد به مخاطب بگويد، مي نويسد و رد مي شود. در واقع مي توان 
گفت، خاطره به مجموعه نوش��ته هاي واقع��ي و اتفاق افتاده اي 
گفته مي شود كه از عناصري همچون تخیل، فضاسازي، تكنیك، 
استعاره و تشبیهات داس��تاني برخوردار نباشد. در اين كتاب ما 
خاطرات 1۷ س��الگي يك رزمنده اهل خرمش��هر را مي خوانیم 
كه زبان ساده و سلیسي دارد و با پرداخت متنوع و ايجاد تعلیق، 

مخاطب را با خود همراه مي سازد. 
اين كتاب به اين شكل شروع مي شود: »از نقطه شروع خرمشهر، 31 
شهريور1359، ساعت 10 صبح، 1۷سالگي ام را برمي دارم، مي روم 
دم هنرس��تان ]و[ مي گويم: براي ثبت نام آمده ام، سوم برق. مديرو 
ناظم و تع��دادي از معلم ها مي خندند. چی��زي نمي فهمم به طرف 
مسجد جامع مي آيم، شلوغ است. كمي بیشتر از شلوغي هر روز. چند 
هواپیما بمب هايشان را مي ريزند روي شهر، صداي انفجارمي  آيد...«. 
اين كتاب يك سال از خاطرات نوجواني به نام سعید است كه به شكلي 
قابل لمس و جاندار، اولین روزهاي جنگ و حمله عراق به خرمشهر و 
مهاجرت خانواده اش از زادگاهشان را توصیف كرده، با تمام حوادث و 
اتفاق هاي تلخ و شیرين آن روزها. هر چند در اين كتاب هم مثل خیلي 
از خاطرات مستندي كه مي خوانیم، ضعف ها و قوت هايي در نگارش و 
پرداخت آن ديده مي شود كه احتیاج است در چاپ هاي بعدي با دقت 
بیشتري ويرايش شود. »پشت ديوارهاي شهر« در 156صفحه منتشر 

شده و ناشر آن سوره مهر است.

رامين جهان پور      نقد کتاب 

امام جواد)ع(: 

نعمتی كه سپاسگزاری نشود 

مانند گناهی است كه آمرزيده 

نشود. 

عيون الحكم و المواعظ)ليثي( 

ص 497، ح 9164

   افشين عليار
»زيرنوركم« با نام قبلي »س��مفوني تولد« در س��ال 95 
ساخته ش��ده و اين روزها بعد از شش سال اكران آنالين 

شده است. 
محمد وزيري به عنوان اولین ساخته سینمايي اش سعي 
كرده ب��ا بهره گی��ري از پیچیدگي هاي خاص به س��مت 
سینماي مفهومي يا روانشناسانه حركت كند اما زيرنوركم 
فاصله زيادي با ژانر مورد نظر او دارد. آنچه ش��كل گرفته 
تصاوير متحرك نامربوطي است كه تنها به همديگر وصل 
ش��ده اند و تعدادي بازيگر و سیاهي لش��كر هم از جلوي 

دوربین مي گذرند. 
نكته مهم اين اس��ت كه چنی��ن ش��به فیلم هايي با يك 
ايده ذهني ساخته مي ش��وند؛ ايده اي خنثي كه حتي به 
طرح و جلوت��ر از آن به فیلمنامه هم نمي رس��د و چفت و 
بست دراماتیكي حتي در ساده ترين شكل ممكن در آن 

احساس نمي شود. 
آدم هاي فیلم بي هويت و اخته و روان پريش هستند، روابط 
در ذهن فیلمساز مانده و مخاطب رابطه ها را نمي فهمد، 
حتي در خالصه فیلم هم به نكاتي اشاره شده كه اساساً در 

فیلم كاركردي ندارند. 
فیلمس��از فكر كرده با ايجاد فضايي گن��گ مي تواند وارد 
جريانات ذهني يكي از كاراكترهايش بشود اما آنقدر همه 
چیز در سطحي ترين شكل جلوي دوربین رفته است كه 
مهم ترين اصل ماجرا را نمي دانیم! رابطه رؤيا با حامد آنقدر 
نامفهوم است كه نمي شود نوع روابط آنها را تشخیص داد. 
موضوع فیلم هم��ان كلیش��ه هاي رايج اس��ت؛ موضوع 
خیانت ها و ش��ك ها و زندگي در گذش��ته و اينكه رابطه 
زن و ش��وهري به دلیل اتفاقاتي كه در گذش��ته رخ داده 
تحت الشعاع قرار مي گیرد. فیلمساز در اولین ساخته اش 
نه توانس��ته نوآوري كند و نه مخاط��ب را وارد قصه كند 
چراكه قصه اي در كار نیست. آنچه در زير نور كم مي بینیم 
موقعیت هاي منسوخ شده اي اس��ت كه نمونه اش را بارها 

ديده ايم. 
پالن به پالن هاي فیلم پُز روش��نفكري مي دهد و اين به 
دلیل نابلدي فیلمس��از در بسترسازي اس��ت، به طوري 
كه ما هیچ پیش فرض يا ش��ناختي از رؤيا و حامد و فريبا 
نداريم و فقط ديالوگ هايي مي شنويم كه انگار به مخاطب 
ربطي ندارند. به طور مثال س��كانس تولد رؤيا در كافه با 
میزانسن هاي ش��لخته و ابتدايي اش مخاطب را گمراه تر 
مي كند و اساساً زمان مجهول است و منطق سكانس هاي 

قبل و بعد مشخص نیست، انگیزه وزيري در ابهام پردازي و 
گنگ سازي نشانه  چیست؟ چرا اين فیلم قادر به قصه گويي 

مشخص هر چند در اندازه خودش هم نیست؟ 
فیلم در اجرا هم ضعف هاي بیش��ماري دارد كه فیلمساز 
آنچنان مشغول پز دادن با پالن هاي اشتباه بوده كه يادش 
رفته محتوايش را سروسامان بدهد، اساساً ريشه چنین 
فیلمي از پوچ انگاري مي آيد و تبديل به اثري دلي مي شود؛ 
اثري كه براي خوِد فیلمسازش است، به همین دلیل اين 
فیلم بعد از شش سال توانست اكران آنالين شود، يعني 
براي كارگردانش اكران ش��دن يا نش��دنش مهم نبوده و 
حاال مخاطب با مبلغ 30هزار تومان بايد فیلمي را ببیند 

كه نديدنش بهتر است. 
زير نور كم اگر روي پرده س��ینما اكران مي ش��د، نابلدي 
فیلمساز در پالن گرفتن لو مي رفت. در سكانس واژگوني 
خودرو يا سكانس تولد در كافي شاپ اجرا به قدري آشفته 
و الكن است كه اساساً نمي تواند حتي در قاب تلويزيون يا 

موبايل تأثیربرانگیز باشد. 
زير نور كم حتي پتانس��یل الزم براي ي��ك فیلم كوتاه را 
هم ن��دارد، به همین دلی��ل اين فیل��م در بهترين حالت 
مي تواند سیاه مش��قي براي كارگردانش باش��د. صابر ابر 
مانند همیشه اش در نقش مردي گیج و مبهوت ظاهر شده 
كه تكرار بازي همیشگي اش است. انتخاب لیال زارع براي 

نقش رؤيا بدترين گزينه است.
 بازي اگزجره با بیان تصنعي به شدت بد است. با ساخت 
اين گونه از فیلم ها نگاه مخاطب به سینماي جدي تنزل 
پیدا مي كند و بهتر است اين فیلم ها در جمع محدودتري 
نمايش داده شوند چراكه نه هنر هس��تند و نه تجربه كه 

براي همه قابل نمايش باشند.

     مصطفي شاه كرمي
در حالي كه برخي س�ريال هاي مناس�بتي به 
واس�طه پخش در ايام م�اه مب�ارك رمضان و 
نيز ارتب�اط موضوعي و محتوايي ب�ا اين ماه به 
ماندگارترين و خاطره انگيزترين مجموعه هاي 
تلويزيوني تبديل شده اند اما در برخي  سال ها 
كمتر مي ت�وان در س�ريال هاي وي�ژه رمضان 
تلويزيون ردپا و نشاني از اين ماه معنوي يافت 
ك�ه نتيج�ه نگاه ه�اي تك بعدي و س�ليقه اي 
مسئوالن به تلويزيون و س�ريال هايش است، 
در حالي كه انتظ�ار مي رود در سريال س�ازي 
با توجه ب�ه روش ه�اي علمي ذائقه س�نجي و 
لحاظ كردن زمان و م�كان، ارائه محتوا صورت 
بگي�رد؛ اتفاق�ي ك�ه سال هاس�ت در تولي�د 
س�ريال هاي مناس�بتي به محاق رفته اس�ت. 
تهیه و تولید سريال هاي مناسبتي از ابتداي دهه۷0 
در دو شبكه يك و 2 سیما شروع شد، البته اطالق 
عنوان مناسبتي به سريال هايي كه در ايام خاصي 
مثل ماه محرم يا ماه مبارك رمضان تولید مي شد 
در سال هاي بعد كه اين اقدام تداوم پیدا كرد، معنا 
و مفهوم پیدا كرد. بر همین مبنا و به دلیل عنوان 
اطالق مناسبتي به آثار تولید شده براي اين ايام، 
درونمايه و محتواي اغلب اين آثار كه شكل دهنده 
خط اصلي داس��تاني و حت��ي پیرنگ هاي متنوع 
گنجانده شده در آنها بود، با آن مناسبت تقويمي 
همراستا و همداستان نبود. اگر چه آثار ساخته شده 
بهترين گواه بر اين مدعا محس��وب مي ش��ود اما 
متأسفانه رفته رفته با قرار دادن آثار غیرمرتبط با 
آن بازه زماني خاص در كنداكتور پخش استفاده 
از اطالق »مناسبتي« براي اين آثار مصداق قضیه 
»سالبه به انتفاي موضوع« گرديد، چه اينكه با يك 
بررسي اجمالي در مورد آثار پخش شده طي دو دهه 
اخیر مشخص مي شود بهترين و مخاطب پسندترين 
آثار مناسبتي در تلويزيون سريال هايي هستند كه 
با در نظر گرفتن شرايط و فضاي معنوي حاكم بر 
آن اي��ام و روحیات مردم جامعه متأث��ر از آن فضا 
ساخته شده اند از »گمگشته«، »كمكم كن« و »او 
يك فرشته بود« تا آثاري همچون »صاحبدالن«، 
»اغما«، »روز حسرت«، »میوه ممنوعه« و »شب 
دهم« كه جملگي در اذه��ان مخاطبان و جامعه 
ثبت و ماندگار شده اند، البته مراعات انصاف حكم 
مي كند ت��ا از موفقیت برخي س��ريال هاي طنز از 
جمل��ه مجموعه هاي��ي مانند »خانه ب��ه دوش«، 
»متهم گريخت«، »بزنگاه« و »دارا و ندار« كه حكم 
تك مضراب هايي در اين دوران را دارند، نام ببريم. 

تاكن��ون چهار س��ريال »احضار«، فص��ل چهارم 
»بچه مهندس«، »ياور« و »رعد و برق« به ترتیب 
براي پخش از ش��بكه هاي يك، 2، 3 و 5 س��یما 
به عنوان س��ريال هاي ماه مبارك رمضان س��ال 
1400 معرفي شده اند. در میان اين آثار دو سريال 
»احضار« و »رعد و برق« از برادران افخمي در مقام 

كارگردان ديده مي شود. 
     دعوت نحسي كه »احضار« شد

س��ريال »احضار« با ن��ام قبلي »دع��وت نحس« 
به كارگردان��ي علیرضا افخم��ي و تهیه كنندگي 
محمودرضا تخش��ید به عنوان يك��ي از آثار مركز 
سیمافیلم براي پخش در ساعت 22:15 از شبكه 
يك س��یما آماده شده است. بر اس��اس آنچه اين 
روز ه��ا از تی��زر تبلیغاتي اين س��ريال برداش��ت 
مي ش��ود، مخاطبان ش��اهد يك فضاي ماورايي 
درباره بحث وجود جن خواهند بود، اگرچه گفته 
شده قرار است در اين س��ريال به نقد عرفان هاي 

كاذب نیز پرداخته شود. 
در خالص��ه داس��تان مجموعه »احض��ار« آمده 
اس��ت: »مائده و زهره دختر عم��ه و دختر دايي 
يكديگر هس��تند. آنها همراه با دو تن از دوستان 
خود، سوس��ن و ش��كیبا، براي يك سفر تفريحي 
عازم شمال شده اند. گر چه هر چهار نفر ظاهراً از 
دوستان صمیمي يكديگر هستند اما يكي از آنها 
نسبت به مائده حسادت مي ورزد و دل خوشي از او 
ندارد. اين سفر بهانه اي مي شود تا كینه ورزي هاي 
او برمال شود. علیرضا افخمي پیشتر با سريال هايي 
چون »تب سرد«، »او يك فرشته بود«، »پنجمین 
خورش��ید« و »پنج كیلومتر تا بهشت« حضور در 
كنداكتور مناس��بتي ماه مبارك رمضان را تجربه 

كرده است. 
     چهارمين »بچه مهندس«

پس از سه فصل نسبتاً موفق، فصل چهارم مجموعه 
تلويزيوني »بچه مهندس« ب��ه كارگرداني احمد 
كاوري قرار است هر شب س��اعت 21:30 در ايام 
ماه مبارك ش��بكه دوم س��یما روي آنت��ن برود. 

»بچه مهندس 4« با اين تفاوت كه يكي از بازيگران 
اصلي مجموع��ه يعني روزبه حص��اري)در نقش 
جواد( حضور ندارد و جاي خ��ود را به محمدرضا 
رهبري داده، قرار است روي آنتن برود. فصل اول 
از سريال »بچه مهندس« در 30 قسمت، رمضان 
9۷ از شبكه2 س��یما پخش شد. پخش فصل دوم 
اين س��ريال نیز از دي ماه 9۷ ش��روع و در بهمن 
9۷ به پايان رسید، سپس ساخت »بچه مهندس« 
براي يك فصل ديگر تمديد شد و فصل سوم آن در 

رمضان 99 روي آنتن رفت. 
     »ياور« شبكه3

س��ريال »ياور« به كارگرداني س��عید سلطاني و 
تهیه كنندگي آرمان زرين كوب براي ساعت 20:45 
آنتن شبكه3 سیما در شب هاي ماه مبارك رمضان 
تدارك ديده ش��ده اس��ت. مجموعه 30 قسمتي 
»ياور« ملودرامي اجتماعي است كه قسمت هاي 
معماي��ي و تِم جوانم��ردي دارد. »ي��اور« با بازي 
داريوش ارجمند در نقش اصلي و حضور س��عید 
مطلبي در مقام نويسنده بسیار يادآور »ستايش« 

است. 
     »رعد و برق« در شبكه5

بهروز افخمي پس از هفت سال دوري از تلويزيون، 
سال گذشته مجموعه »رعد و برق« را در مناطق 
س��یل زده جلوي دوربی��ن برد. »رع��د و برق« به 
تهیه كنندگي داود هاش��مي با تصويربرداري در 
استان هاي لرستان، خوزستان، گلستان و تهران 
گوش��ه اي از زحمات و تالش��گران حادثه سیل و 
اتفاقاتي را كه افتاده به تصوير مي كشد. اين سريال 
قرار است در ايام ماه مبارك رمضان هر شب ساعت 
23 از شبكه5سیما پخش شود، البته طبق اعالم 
مسئوالن رسانه ملي شبكه آي فیلم به عنوان يكي 
از پربیننده تري��ن ش��بكه هاي تلويزيون با پخش 
سريال هاي تكراري امسال با دستي پر به استقبال 
ماه مهماني خدا م��ي رود. »صاحبدالن«، »ترش 
و شیرين«، »مس��افري از هند«، »از سرنوشت« 
و »ماه و پلنگ« س��ريال هاي ماه مبارك رمضان 
براي پخش از آي  فیلم فارسي هستند كه دست كم 
سه مورد آنها در زمان خود از پديده هاي تلويزيون 
بودند و هنوز هم پس از س��ال ها بیننده و هوادار 
دارند. گذشته از سريال ها و مجموعه هاي مناسبتي 
كه براي پخش در ايام ماه مبارك ساخته مي شوند، 
چند سالي است با رفتن احسان علیخاني از برنامه 
پربیننده و شناس��نامه دار »ماه عس��ل«، مديران 
تلويزيون هنوز نتوانس��ته اند جايگزين مناس��بي 
براي آن تهیه و تدارك ببینند. اين خأل ايجاد شده 
نشان مي دهد ش��كل گیري برنامه هايی نظیر ماه 
عسل محصول ذوق سلیقه انفرادي است در حالي 
كه ايجاد و ادامه چنی��ن برنامه هايي بايد ماحصل 
و خروج��ي يك اتاق فكر باش��د، ب��ه همین علت 
اس��ت كه عمر چنین برنامه هايي با رفتن مجري 
يا تهیه كننده اش به پايان مي رسد و معلوم نیست 
كي و كجا يك نفر ديگر پیدا شود تا بر اساس نبوغ 
فردي ي��ا ذائقه س��نجي از مخاطبان ي��ك برنامه 

مخاطب پسند متولد شود. 
امسال هم تلويزيون طبق همان سنت همیشگي 
پخش سريال هاي مناس��بتي، چهار مجموعه را 
روانه آنتن می كند كه بر اس��اس خط داس��تاني 
معرفي شده از آنها متأسفانه نشاني از حال و هواي 

اين ماه ندارند.

 درخواست كارگردان »انگل« 
براي واكنش به خشونت علیه آسیايي ها

بونگ جون هو، كارگردان برنده اسكار از نقش فيلمسازي در 
تقابل با خشونت  عليه آس�يايي- امريكايي ها صحبت كرد. 
بونگ جون هو، فیلمساز برنده اس��كار طي يك مستر كالس مجازي در 
دانشگاه چپمن در مورد نفرت هاي ضدآسیايي در اياالت متحده صحبت 
كرد و از همكاران كارگردانش در هالیوود و سراسر جهان درخواست كرد، 
از بصیرتشان استفاده كنند تا اين مشكل را كه زير سطح جامعه در حال 
جوشش است و بعد ها منفجر خواهد ش��د، به تصوير بكشند. او سپس به 
فیلم هايي مثل »كار درست را انجام بده« به كارگرداني اسپايك لي در سال 
1989 و همینطور فیلم »انگل« ساخته خودش اشاره كرد كه در واكنش به 
مشكالت اجتماعي ساخته شده اند. اين كارگردان گفت: من فاصله زيادي 
با شما دارم و بايد همه چیز را از زاويه ديد يك خارجي در اخبار ببینم اما به 
عنوان كسي كه عضوي از بشريت است و به عنوان يك انسان، ديدن جنايت 
از روي نفرت علیه آسیايي- امريكايي ها بسیار ترسناك است و به اين فكر 

مي كنم كه صنعت فیلم در اين زمان چه كاري مي تواند بكند.

     خبر

درونماي��ه و محت��واي اغل��ب 
آث��ار رمضانی كه ش��كل دهنده 
خ��ط اصل��ي داس��تاني و حتي 
پيرنگ هاي متنوع گنجانده شده 
در آنها بود، با آن مناسبت تقويمي 
همراس��تا و همداس��تان نب��ود

     نقد فيلم

نسيم ادبي مطرح كرد
 مافيا جلوي ورود جوانان به تئاتر را 

گرفته است
بازيگر باسابقه تئاتر، تلويزيون و سينما 
معتقد اس�ت، وجود مافي�ا در هنر مانع 
از ورود جوانان به اين عرصه مي ش�ود. 
نس��یم ادبي كارگ��ردان و بازيگ��ر تئاتر، 
 س��ینما و تلويزي��ون درب��اره نماي��ش 
»ش��ب/خارجي/يرما« و ت��ازه كار ب��ودن 
بازيگران اين نمايش به باشگاه خبرنگاران 
جوان گف��ت: بازيگ��ران نمايش »ش��ب/

خارجي/يرما« تنها  يك ترم كالس آموزشي گذرانده اند، اين در حالي است كه 
نمايش يرما براي برخي بازيگران باتجربه هم دشوار است. 

ادبي در ادامه نظر خود را درباره تئاتر آنالين مط��رح كرد و گفت: در خارج از 
كشور در مترو، پارك ها و ديگر اماكن تئاتر اجرا مي كنند. آنها حتي در تاكسي 
كه تنها دو تماشاچي دارد هم تئاتر اجرا مي كنند. همچنین تئاتر آنالين براي 
فردي كه توانايي بیرون آمدن از خانه را ندارد يا در شهرستان زندگي مي كنند، 
می تواند مناسب باشد. ادبي در پايان با اشاره به نسل جوان عرصه هنر تصريح 
كرد: بايد بیشتر از جوانان حمايت كنیم چراكه اين افراد در عرصه هنر بي پناه 
هستند. متأسفانه اين جوانان در دوره اي قرار دارند كه مافیا وجود دارد. اغلب 
تهیه كننده، تعیین كننده حضور بازيگر در نمايش اس��ت، بنابراين بیش��تر 
از هنرمندان شناخته شده استفاده مي ش��ود كه بازگشت مالي خوبي براي 

سرمايه گذار داشته باشد.


