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در گفت وگوي »جوان« با بازيگر سينما و تلويزيون مطرح شد 
سريال هاي تلويزيوني نبايد حال مردم را خراب كنند

م�ردم از نظ�ر اقتص�ادي در ش�رايط س�خت و دش�واري 
به س�ر مي برن�د و در اين ش�رايط تم�ام رس�انه ها از تلويزيون تا 
ش�بكه خانگ�ي وظيف�ه دارن�د ح�ال م�ردم را خ�وب كنن�د. 
ماشاهلل شاه مرادي زاده بازيگر سینما با بیان اين مطلب به »جوان« گفت: 
زندگي همراه با غم و شادي اس��ت و اگر اين دو عنصر به شكلي متوازن 
در آثار نمايشي گنجانده شوند و ريزه كاري هاي دراماتیك در پرداخت 
داستان ها رعايت ش��وند، مردم به نوعي در اعتدال حسي و رواني قرار 
مي گیرند اما به نظر مي رس��د اين اعتدال در آثار تلويزيوني به چش��م 
نمي خورد و آثار هر كدام از يك س��مت بوم افتاده ان��د. وي عنوان كرد: 
برخي آثار صرفاً به دنبال خنده گرفتن از مخاطب به هر قیمتي هستند 
و برخي نیز صرفاً كام مخاطب را با داستان ها و موقعیت هاي غمبار تلخ 
مي كنند و اين روند نوعي انحراف و افراط در سريال سازي رقم زده است. 
بازيگر »اخراجي ها3« ادامه داد: در اين شرايط سخت اقتصادي، تولید هر 
نوع برنامه يأس آور به شدت بد است و دست اندركاران تلويزيون و شبكه 
خانگي بايد به فكر تولیدات امیدبخش و جذاب باش��ند. مردم به اندازه 

كافي دوروبرشان، تلخي هست و الزم نیست در سريال هاي تلويزيوني و 
محصوالت پلتفرم هاي اينترنتي باز تلخي مطلق ببینند. 

اين بازيگر با اشاره به تولید برخي سريال هاي سیاسي در تلويزيون گفت: 
تولید سريال هايي مثل »گاندو« و »دادس��تان« و كاًل سريال هايي كه 
توطئه  دشمنان و اهمال و ساده لوحي برخي مسئوالن را فاش مي كنند 
به شدت الزم و از مخاطب نیز جواب گرفته است و بايد با قدرت بیشتري 
ادامه يابد. بازيگ��ر »معراجي ها« ادامه داد: به نظرم تولید س��ريال هاي 
سیاسي نقطه عطفي در كارنامه رسانه ملي محسوب مي شود، به خصوص 
كه از محافظه كاري برخي مسئوالن كش��ور مي گويد كه مي خواستند 
با امريكا رابطه برقرار كنند. مردم دوس��ت دارند نق��د دولتمردان را در 

سريال ها آن هم با اطالعات درست و دقیق ببینند. 
اين بازيگر در چرايي توس��ل برخي سريال سازان به س��وژه هاي تلخ و 
كدر بیان داشت: بعضي ها بلد نیستند حال مردم را خوب كنند و چون 
خنداندن مردم به طور پاك و سالم كار هر تازه واردي نیست  به هر چیزي 
براي خنده گرفتن متوسل مي شوند. س��اختن سريال هاي كمدي كه 
بتوانند مخاطبان را به طور پاك غرق ش��ادي كنند واقعاً به افراد ماهر 

و كاربلد نیاز دارد. 
بازيگر »آخرين شناسايي« تأكید كرد: زندگي تركیبي است از كمدي 
و تراژدي ولي برخي سريال ها به خصوص س��ريال هاي شبكه خانگي 
مي خواهند با نمايش پشت سر هم تلخكامي، بینندگان را منزجر كنند. 
نمي شود كه در كل20 قسمت يك س��ريال، 90درصد نماها درگیري 
لفظي و جنگ هاي عصبي باشد. اگر سريال سازي در مسیر صحیح قرار 
گیرد قطعاً كیفیت كار باال مي رود. با س��ريال هاي نومیدانه و تلخ فقط 

مخاطب را فراري مي دهند.

 روايت سيدمسعود شجاعي طباطبايي
از پشت پرده هاي حراج تهران

تصور كنيد اگر روزي ما بخواهيم نشان »سردار سليماني« را به يك هنرمند غربي 
بدهيم، چه جار و جنجالي توسط رسانه هاي غربي ايجاد مي شود در حالي كه برخي 

سفارتخانه هاي آنها به هنرمندان ايراني نشان نظامي شواليه مي دهند

به چاپ سوم رسيد 
داستان جذاب از زندگي متفاوت 40 شهيد

 كتاب »تا ش�هادت« ش�امل 40 روايت از زندگي افرادي است كه 
توبه كرده و پس از آن به ش�هادت رس�يده اند. چاپ سوم اين اثر 
توسط گروه فرهنگي ش�هيد ابراهيم هادي منتش�ر شده است. 
چاپ س��وم كتاب »تا ش��هادت« با طراحي جلدي جديد توسط گروه 
فرهنگي شهید ابراهیم هادي منتشر ش��د و در دسترس عالقه مندان 
قرار گرفت. اين اث��ر از جمله كتاب هاي گروه فرهنگي ش��هید هادي 
است كه توس��ط جمعي از نويسندگان نوشته ش��ده و نگاهي دارد به 
زندگي برخي از شهدا. كتاب »تا ش��هادت« گويي بر محور اين آيه از 
سوره زمر تدوين و تنظیم شده است: »بگو به بندگانم،  اي كساني كه 
در گناهان اسراف )و زياده روي( نموديد، از رحمت من مأيوس و ناامید 
نشويد، قطعاً )در صورت توبه( خداوند همه گناهان شما را مي آمرزد«؛ 
آيه اي كه در آن به بندگاني كه به سوي خدا بازمي گردند، نويد رهايي 

از آتش دوزخ مي دهد. 
كتاب »تا ش��هادت« حاصل 40 روايت خواندني از شهدايي است كه 
توبه كرده  و به شهادت رس��یده اند. از جمله ويژگي هاي اين اثر روايت 
خاطرات به صورت خالصه و خالقانه است تا مخاطب عام راحت تر بتواند 
با آن ارتباط برقرار كند. از ديگر نكات جالب اين اثر، آشنايي مخاطب با 
سبكي متفاوت از زندگي برخي از شهداست؛ تصويري روشن از زندگي 
افرادي كه با تغییر مسیر و پافشاري بر پیمودن راه درست، سرنوشت و 
زندگي خود را تغییر دادند. كتاب »تا شهادت« از اين منظر، چهره اي 

دست يافتني از سیره شهدا را به تصوير مي كشد. 
انتش��ار اين اثر كه براي نخس��تین بار در س��ال 94 به چاپ رسیده، با 
استقبال خوبي از سوي مخاطبان همراه بوده است و برخي خواندن اين 
كتاب را به كساني كه در دوراهي معنوي قرار دارند، پیشنهاد كرده اند. 

در بخش هايي از اين كتاب مي خوانیم:
هفت، هشت نفر بودند كه سرش��ان را كاماًل تیغ انداخته بودند. وقتي 
دقت كردم، ديدم چند نفري از آنها را مي شناسم، تعجب كردم كه اينها 
اينجا چه مي كنند. بیشتر آنها خالفكار بودند. اسامي مستعار عجیبي هم 
داشتند، بچه هايي كه بدن هاي همه شان، از زخم هاي بد جوش خورده 
و قديمي چاقو، پاره پاره و با نقش و نگارهاي خالكوبي، خاص و متفاوت 
ش��ده بود. از بین اين بچه ها، جلیل نقاد ملقب به جلیل پاكوتاه را يادم 
مي آيد كه حسابي عشق موتور بود يا اسي پلنگ و عمو يادگار و سهراب 
كفترباز و عادل تركه و... به دكتر گفتم: آقاي دكتر اين رو چرا به اينجا 
آوردين؟ دكتر چمران گفت: اين جنگ مال همه است، بايد همه بیان و 
كمك كنن. نمي تونیم فقط به يه قشر خاص فكر كنیم يا بشینیم و اين 
و اونو گزينش كنیم. اينها از اين پس كارهاي برمیان كه بقیه فكرش��و 

هم نمي تونن بكنن... 
گروه شهید ابراهیم هادي كتاب حاضر را در قطع رقعي و در 86 صفحه و 

به قیمت 15هزار تومان در دسترس عالقه مندان قرار داده است.

افت و خيز برنامه هاي سحر ماه رمضان 
 در 2دهه اخير برنامه هاي سحر رسانه ملي افت و خيزهايي به خود ديده و مثل هميشه 

اجراها نقشي بي بديل در جذب مخاطب اين برنامه ها ايفا كرده است

    گفت و گو    كتاب

   موسیقی

نويد پارسا      ديده بان 

 سريال شهيد شهرياري
تكليف يا رفع تكليف؟!

فكر كنید اگر مرحوم يداهلل صمدي نقش ش��هید عباس بابايي 
در سريال »ش��وق پرواز« را به جاي شهاب حسیني به بازيگري 
درجه چن��د و گمنام م��ي داد، نتیجه در ج��ذب مخاطب و نیز 
ماندگاري آن اثر همان چیزي بود ك��ه رقم خورد؟ به طور قطع 
اين نبود و بي ترديد انتخاب هوشمندانه بازيگر در قوام و كیفیت 
يك سريال آن هم سريالي كه جنبه اي بیوگرافیك دارد، تعیین 
كننده است. رس��انه ملي در ادامه سريال س��ازي هاي يك دهه 
اخیر سريالي درباره شهید شهرياري ساخته اما در كمال تعجب 
در اعمال اصل بديهي انتخ��اب بازيگر اين نقش كوتاهي بزرگي 

مرتكب شده است. 
سريال »صبح آخرين روز« قرار اس��ت پس از ماه مبارك رمضان 
پخش خود را در يكي از شبكه هاي س��یما آغاز كند و نقش شهید 
شهرياري در اين اثر بر عهده كاوه خداشناس است و از همین حاال 
مي توان پیش بیني كرد كه اين س��ريال چه ان��دازه قابلیت جذب 
مخاطب و مانگاري در ذهن را خواهد داشت! واقع مطلب اين است 
كه اگر عوامل اصلي اين سريال قصد داشتند سريالي خنثي و بي اثر 
بسازند، دقیقاً در انتخاب بازيگر بايد همین كاري را مي كردند كه 
انجام داده اند و معلوم نیس��ت چرا در س��ازمان عري��ض و طويل و 
متمولي چون صداوسیما مدير دلس��وزي پیدا نشده تا درباره اين 
انتخاب هش��دار دهد و به آن ايراد بگیرد! مي شود پیش بیني كرد 
س��ريال صبح آخرين روز به احتمال زياد از فیلمنامه و كارگرداني 
خوبي هم بهره نبرده چراكه اگر عوامل و دست اندركاران آن دغدغه 
تولید اثري فاخر را داشتند در انتخاب بازيگر براي نقش اصلي تا اين 
اندازه س��هل انگارانه عمل نمي كردند، چه بسا تولید سريال درباره 
اين شهید ترور كه در صنعت هسته اي ايران فعالیت مي كرده براي 
عواملش تنها در حد يك رفع تكلیف مطرح بوده كه بايد به عنوان 
يك گزارش كار به مديران باالدس��تي ارائه مي ش��ده است! تولید 
سريال به اين سبك و سیاق در سالي كه با عنوان مانع زدايي از تولید 
شناخته مي شود، مي تواند قابل تأمل باشد چراكه در تولید سريال 
با كیفیت در س��یما اصلي ترين مانع مديراني هستند كه به عنوان 
نیروي انساني هزينه بودجه ها را در دست دارند و انتخاب هاي ايشان 

نسبتي با درايت، تدبیر و هوشمندي ندارد.

جواد محرمي      يادداشت

امام باقر)ع(:

هر كه رك�وع نم�ازش را كامل 

انجام دهد هيچ ترس و وحشتي 

در قبر سراغش نمي آيد. 

)كافي)ط- االسالميه( ج 3، ص 

321، ح 7(

   سيدمرتضي ذاكر
چند س��الي اس��ت كه خريد و فروش میلیاردي برخي آثار 
هنري در قالب »حراج تهران« در میان هنرمندان و طبقات 
مختلف مردم جامعه با س��ؤاالت، ابهامات و حتي نقد هايي 
همراه ش��ده اس��ت. اگرچه اين آثار با ارقام عجیب و غريب 
میلیاردي به فروش مي رسند اما ظاهراً از سوي دستگاه هاي 
متولي فرهنگ و هنر نظارتي بر اي��ن نوع فعالیت ها صورت 
نمي گیرد تا جايي كه برخي اف��راد مطلع ابهاماتي پیرامون 
احتمال وجود پولشويي را نیز مطرح مي كنند. »سیدمسعود 
شجاعي طباطبايي« رئیس بخش هنرهاي تجسمي حوزه 
هنري و هنرمند مطرح عرصه گرافیك و كاريكاتور كشورمان 
در رابطه با مالك هاي ارزيابي و قیمت گ��ذاري در اتفاقاتي 
نظیر حراج تهران به میزان مي گويد: در قبال ارزش گذاري 
روي آثار هنري به خصوص نقاشي، عده خاصي هستند كه 
آثار را گزينش می كنند و براي اين فعالیت انتخاب مي شوند، 
اين افراد جرياني را ايجاد كرده اند كه به خصوص در »حراج 
هنري تهران« آثار را به نمايش بگذارند و از اين رهگذر به هر 
جهت آثار نقاشي را قیمت گذاري می كنند و گا ه با قیمت هاي 
نجومي به فروش مي رس��انند. اين هنرمندان و آثارشان در 
شرايط بسیار خاصي به حراجي تهران راه می يابند و باز هم 
در ش��رايطي عجیب با قیمت هاي نجومي چكش خورده و 

فروخته مي شوند. 
رئیس بخش هنرهاي تجس��مي حوزه هنري مي افزايد: با 
نگاهي كوتاه و گذرا بر حراج ته��ران مي بینیم كه آثاري كه 
با قیمت هاي بس��یار باال خريداري مي ش��وند ي��ا به فروش 
مي رسند، اكثراً هیچ نسبتي با انقالب اسالمي نداشته اند و 
اكثر هنرمندانش��ان هم به دوران قبل از انقالب اسالمي باز 
مي گردند. ما در دوران بعد از انقالب اس��المي ايران شاهد 
ظهور و ب��روز هنرمندان بااس��تعداد و بي نظی��ري بوده ايم 
كه چهره هاي تابناك اين كش��ور به ش��مار مي روند، اما در 
اين مراس��مات جايي ندارند. من نمي گويم هم��ه آثار، اما 
اكثريت آثار موجود در حراج تهران در توصیفي كه داش��تم 
جاي مي گیرند. جالب اين اس��ت كه بدانید كاماًل مشخص 
است اين رويكرد از سوي چه كساني آب مي خورد اما هیچ 
نظارتي از س��وي مس��ئوالن فرهنگي در قبال آنها صورت 

نمي گیرد. در واقع اين جريان سعي دارد بگويد كه هنر بعد 
از انقالب اسالمي شاهد هیچ اتفاقي نبوده كه اين بدون شك 

برنامه ريزي شده است. 
اين كاريكاتوريست ضمن اشاره به اينكه تا وقتي كه اين هنر 
و اين نوع حراج متولي مشخصي نداش��ته باشد، اين جريان 
مي تواند به دلیل پول زيادي كه در آن در گردش است مسیر 
هنر را نیز عوض كن��د، مي گويد: هنرمن��دي را داريم كه اثر 
نگارگري خود را براي قیمت گذاري برده است، به او مي گويند 
تمام نماد هاي انقالبي و مذهبي را از آثارت حذف كن و به نوعي 
از فرمالیس��م مطلق برس تا قیمت خوبي به آن تعلق گیرد. 
اين نگاه و ارزش گذاري توس��ط همان جريان حراج تهران به 
سرپرس��تي يك فرد كه همه او را مي شناس��ند رخ مي دهد؛ 

جرياني كه در بخش هاي مختلفي رخنه كرده است. 
ش��جاعي طباطبايي اظهار مي دارد: امروزه يكي از كار هايي 
كه در حوزه فرهنگ و هنر اتفاق مي افتد خريدن آثار توسط 
سفارتخانه هاست. اين سفارتخانه ها در گام بعدي وارد عرصه 
فرهنگ و هنر كشور مي ش��وند و حتي گا ه همچون كشور 
فرانسه نشان هاي نظامي به افراد مي دهند، اين سفارتخانه ها 
تا جايي پا جلو مي گذارند كه به خودشان اين حق را داده اند 
كه به يك هنرمند ايراني نشان شوالیه مي دهند. تصور كنید 
اگر فردا روزي ما بخواهیم نشان »سردار سلیماني« را به يك 
هنرمند از غرب بدهیم، چه جار و جنجالي توسط رسانه هاي 
غربي ايجاد مي شود، در صورتي كه همین نشان شوالیه هم 
نشاني نظامي است. مي خواهم بگويم كه غرب تا اين حد به 

هنر كشور ورود پیدا كرده است.

   فرزين ماندگار
سحرهاي ماه مبارك رمضان به طور عادي جزو 
لحظات پربيننده رسانه ملي است و طراحي 
هنرمندانه و هوش�مندانه برنامه ه�ا در اين 
ساعت در واقع مي تواند بازتاب دهنده مقدار 
توانمندي و ظرفيت شناسي اين رسانه باشد. 
قديم تر ها كه هنوز رسانه هاي صوتي و تصويري 
مثل امروز در خانه ايراني ها ج��ا باز نكرده بود، 
عده اي در كوچه ها و خیابان ه��ا با صداي بلند 
دعاي س��حر خوانده و مردم را بیدار مي كردند 
اما اين رسم و آيین به تدريج با ظهور پديده هاي 
ارتباطي چون راديو و تلويزيون كمرنگ ش��د و 
ديگر اين برنامه هاي وقت س��حر و مجريان آن 
بودند كه از راه دور اوقات سحر مردم را به خود 

اختصاص مي دادند. 
در دو دهه اخیر برنامه هاي س��حر رس��انه ملي 
افت و خیزهايي به خود ديده و فراز و فرودهاي 
مختلفي از س��ر گذران��ده و جن��س اجرا مثل 
همیش��ه تعیین كننده ترين نقش را در جذب 

مخاطب اين برنامه ها بازي كرده است. 
    يادي از مرحوم نورشاهي 

از مش��هورترين مجري هاي سحر ماه رمضان كه 
صداي او پی��ش از آنكه تلويزيون اي��ران اقدام به 
پخش برنامه در وقت س��حر كند از راديو پخش 
مي شد و مردم پیش از آنكه چهره او را بشناسند 
با صداي او آش��نا بودند مرحوم محمدحس��ین 
نورشاهي بود. نورشاهي از گويندگان پیشكسوت 
راديو ايران بود كه متأسفانه امسال بر اثر ابتال به 
كرونا از دنی��ا رفت. نورش��اهي را مي توان صداي 
ماندگار راديو و سحرهاي ماه رمضان دانست، چون 
در سال هايي كه راديو رس��انه برتر بود، خاطرات 

خوشي از صدا و كالمش به يادگار مانده است. 
    فرزاد جمشيدي در صدر بهترين هاي 

سحر 
از زماني كه تلويزيون در ايران توس��عه يافت و 
برنامه هاي سحر ماه رمضان به اين رسانه راه پیدا 
كرد نام چند مجري بیش از ديگران توانس��ت 
خود را با اين فضا وف��ق دهد و مخاطبان را پاي 
تلويزيون نگه دارد. فرزاد جمشیدي كه در اواخر 
دهه70 اجراي برنامه هاي »ي��اد خدا« و »ماه 
خدا« را در شبكه يك تلويزيون صدا و سیما بر 
عهده داشت به مرور به مدت چند سال به مجري 
ثابت برنامه هاي سحر ماه رمضان راه پیدا كرد و 
به طور مطلق در اين عرصه هماوردي نداشت. 
حافظه قوي و تمركز فوق الع��اده روي مباحث 
قرآني و نیز تس��لط بر نثر فارسي اجراهاي او را 
خاص و بي مانن��د كرده بود. جمش��یدي اما به 

شكلي غیرمنتظره و برق آس��ا از صفحه رسانه 
ملي محو ش��د و انتظار مخاطبان تاكنون براي 

بازگشت او راه به جايي نبرده است. 
در س��ال هاي اخیر و پس از فرزاد جمش��یدي 
سحر هاي ماه رمضان چهره هايي چون حسن 
س��لطاني در ش��بكه يك س��یما و نجم الدين 
شريعتي در ش��بكه3 میهمان خانه هاي مردم 

بوده اند. 
در همین ارتباط ديروز دبیر ش��وراي معارف و 
مدير ش��بكه قرآن و معارف سیما ضمن تبیین 
برنامه ه��اي ماه مب��ارك رمضان ش��بكه هاي 
تلويزيوني شرحي از اين برنامه ها ارائه داده است. 
جواد شیخ اكبري درباره مناجات خواني هاي هر 
شبكه در ايام رمضان مي گويد: شبكه يك سیما 
در حرم حضرت معصومه)س( با آقاي سلحشور، 
شبكه2 س��یما در حرم امام رضا)ع( با محمود 
كريمي، شبكه3 س��یما با مناجات خواني میثم 
مطیعي در س��اعت يك بامداد، شبكه5 از حرم 
حضرت عبدالعظیم با سعید حداديان و شبكه 
قرآن از س��اعت 22 از كرب��الي معلي با مهدي 
س��ماواتي و محمد طاري از امامزاده صالح)ع(، 

مناجات خواني دارد. 
    حسن سلطاني در برنامه سحر رمضان

شیخ اكبري در ادامه درباره  ويژه برنامه هاي سحر 
و افطار توضیح داد: ويژه برنامه سحر شبكه يك 
با عنوان »ماه خدا« و با اجراي حس��ن سلطاني 
تدارك ديده ش��ده است. امس��ال اين برنامه با 
تفاوت بیش��تري نسبت به س��ال گذشته روي 
آنتن مي رود. »آفتاب شرقي« نیز در ماه مبارك 
رمضان زنده روي آنتن خواهد رفت. همچنین 
اجراي برنامه افطار شبكه يك را حجت االسالم 
برمايي ب��ر عه��ده دارد كه امس��ال متفاوت تر 
عم��ل مي كن��د. »درس هايي از ق��رآن كريم« 
حجت االس��الم قرائت��ي هم در جدول ش��بكه 
قرار دارد. يك ويژه برنامه هم ساعت يك بامداد 
طراحي شده است كه به مناجات خواني در آن 

پرداخته خواهد شد. 

    كاظم احمدزاده افطار شبكه2
ش��یخ  اكبري با اش��اره به برنامه هاي ش��بكه2 
س��یما در ايام رمضان گفت: براي برنامه سحر 
ويژه برنامه اي تدارك ديده شده است كه از كربال 
پخش مي شود. »دست در دست« با محور كمك 
مؤمنانه ادامه پیدا مي كن��د و ويژه برنامه افطار 
»آدم هاي خوب شهر« با اجراي كاظم احمدزاده 
ادامه مي يابد. همچنین سخنراني حجت االسالم 
انصاريان و مداح��ي محمود كريم��ي از ديگر 

برنامه هاي اين شبكه خواهد بود. 
    نجم الدي�ن ش�ريعتي در س�حرگاه 

شبكه3
شیخ اكبري درباره برنامه هاي شبكه3 نیز توضیح 
داد: »ماه من« در س��حرگاه ش��بكه3 با اجراي 
نجم الدين شريعتي و كارشناسي حجت االسالم 

كاشاني طبق روال سال قبل پخش مي شود. 
    ساعد باقري در سحرگاه شبكه4

وي درب��اره  ويژه برنامه ه��ای س��حرگاهي 
شبكه های4 و 5 سیما نیز توضیح داد: شبكه4 
ويژه برنامه سحر با نام »س��حوري« را با اجراي 
س��اعد باقري ت��دارك ديده اس��ت و افطار هم 
سري دوم »زندگي پس از زندگي« را روي آنتن 
خواهد برد. برنامه »سوره« به صورت تخصصي 
موضوعات تخصصي قرآني را دنبال مي كند كه 
برنامه اي شبانگاهي اس��ت. سخنراني مذهبي 
اين ش��بكه به مرح��وم آي��ت اهلل مصباح يزدي 
اختصاص دارد. همچنی��ن »خلوتگه عارفان« 
ويژه برنامه سحر شبكه5 اس��ت و در عین حال 
»جشن رمضان« با بحث كمك مؤمنانه پیگیري 
مي ش��ود و »عقیق« هم در بخش افطار پخش 

خواهد شد. 
دبیر شوراي معارف س��یما با بیان اينكه شبكه 
آموزش امسال ويژه برنامه افطار را طراحي كرده 
است، ادامه داد: همچنین شبكه امید ويژه برنامه 
افطار را با عنوان »رفی��ق« براي نوجوانان دارد 
كه گفت وگو با نخبگان علمي است كه معنويت 
در زندگي ش��ان ديده شده اس��ت. شبكه افق 
امس��ال برنامه اي ويژه در بخش س��حرگاهي 
دارد كه موضوع آن مهدويت است. ويژه برنامه 
افطار هم با عنوان »چشمه« و با موضوع مسجد 
محوري روي آنتن خواهد رفت. شیخ اكبري در 
ادامه توضیح داد: مس��تند »نور« و »يك چكه 
ماه« از شبكه مس��تند پخش مي شود و شبكه 
پويا هم برنامه س��حرگاهي تدارك ديده است. 
شبكه قرآن هم مأموريت سنگین تر و ويژه تري 
دارد كه در آن قرار است سخنراني ها، ادعیه و 
ارتباط با حرم هاي مطهر را به دلیل كرونا ويژه تر 

دنبال كند. 
مدير شبكه قرآن گفت: امسال برنامه »مهمان 
خدا« ويژه س��حر از حرم امام رض��ا)ع( تقديم 
مخاطبان مي ش��ود. اقب��ال مخاطب��ان به هر 
ويژه برنام��ه اي كه از اماكن مق��دس روي آنتن 
مي رود، بیش��تر اس��ت. »ضیافت« هم برنامه 
افطار اين شبكه است كه به زندگي علما خواهد 
پرداخ��ت. در حوزه تالوت برنام��ه اي به نام »با 
مفاخر« داري��م كه تالوت هاي اس��اتید بزرگ 
قرآني را معرفي می كند و درباره آنها توضیحاتي 
مي دهد. همچنین س��خنراني بزرگان و مراجع 
را نیز در اين شبكه داريم كه سخنراني حاج آقا 
مجتبي  تهراني، آقاي مجتهدي تهراني و... در اين 

بخش قرار مي گیرند.

 تسليت حدادعادل
براي درگذشت رضا سرسوي

غ�المعل��ي ح��داد ع��ادل
در پيام��ي درگ�ذش�ت رض�ا 
سرس�وي، ش�اع�ر اردوزب�ان 
شبه ق�اره را تس�لي�ت گف�ت. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط 
عمومي بنیاد سعدي، در پیام رئیس 
بنیاد سعدي در پي درگذشت اين 

شاعر و اديب هندي آمده است: 
»اناهلل و انا الیه راجعون

درگذشت شاعر ارجمند، از پیرغالمان و دوستداران جمهوري اسالمي 
ايران، شادروان رضا سرسوي موجب اندوه و تأسف عمیق شد. وي يكي 
از شاعران اردوزبان صاحبنام در شبه قاره بود كه با سرودن مجموعه 
آثاري در ابراز ارادت به ائمه معصومین)علیهم الس��الم(، بزرگداشت 
انقالب اسالمي، حضرت امام خمیني)ره(، مقام معظم رهبري و نیز 
شهید قاسم سلیماني، خدمات ارزش��مندي در معرفي انديشه هاي 
شیعي در آن منطقه داشت و درگذشت س��رمايه هاي انساني چون 
ايشان ضايعه اي بزرگ براي اهالي فرهنگ و ادب ايران اسالمي است. 
اينجانب فقدان اين شخصیت ارجمند را به خانواده محترم ايشان و 
جامعه فرهنگي و ادبي هندوس��تان و ايران و عالقه مندان به ادبیات 
انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران در سراسر جهان تسلیم 
مي گويم و از درگاه خداوند متعال ب��راي بازماندگان صبر و براي آن 

شادروان علو درجات و رحمت واسعه الهي طلب مي كنم.«
.............................................................................................................

خانه سينما تعطيل شد
 خانه س�ينما به علت ش�يوع موج چهارم كرونا تعطيل شد. 
به گزارش »ج��وان« به نق��ل از روابط عمومي خانه س��ینما، در 
اطالعیه خانه سینما در خصوص تعطیلي 10روزه اين خانه چنین 
آمده است: »خانه سینما )جامعه اصناف سینمايي كشور( جهت 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و محدوديت هاي اعالمي در همراهي 
با ديگر بخش هاي سینمايي به مدت 10روز تعطیل شد. با تأيید 
اقدام سازمان سینمايي نسبت به تعلیق پروژه ها در روزهاي اخیر، 
از همكاران گرامي درخواست مي كنیم تا با پايبندي بر اصول الزم 
بهداشتي براي پیشگیري از گسترش ويروس كرونا با ديگر اقشار 
جامعه ايران همراهي كنند. در ادامه اين اطالعیه آمده: همچنین 
از تهیه كنندگاني كه داوطلبانه نسبت به تعويق پروژه هايشان اقدام 
كرده اند، صمیمانه سپاسگزاريم. به احترام جان يكايك همكارانمان 
پايبندي به پروتكل هاي مربوطه را فراموش نكنیم تا هرچه زودتر 

تلخي ها پايان يابد.«

نورش��اهي را مي توان صداي 
مان��دگار راديو و س��حرهاي 
ماه رمضان دانس��ت، چون در 
سال هايي كه راديو رسانه برتر 
بود، خاطرات خوشي از صدا و 
كالمش به يادگار مانده اس��ت

     گزارش

آخرين وضعيت سالمتي فريدون شهبازيان 
از زبان خودش

فريدون شهبازيان، آهنگس�از و رهبر 
اركس�تر كه در روزهاي گذشته و حين 
ضبط موسيقي يك سريال، از دو ناحيه 
دس�ت راس�ت و لگن دچار شكستگي 
استخوان شد روز گذش�ته تحت عمل 
جراحي ق�رار گرفت و خوش�بختانه در 
وضعيت جس�مي بهتري به سر مي برد. 
فريدون شهبازيان در پي تماسي كه يك روز 

پس از عمل جراحي با او انجام شده به ايسنا گفت: در وضعیت جسمي بهتري 
به سر مي برم و هم اكنون به بخش منتقل شده ام ولي هنوز معلوم نیست كه چه 
زماني از بیمارستان مرخص شوم. شهبازيان پس از اينكه دچار آسیب ديدگي 
شد، به دلیل ضرورت آماده سازي موسیقي سريال ماه رمضان، از بستري شدن 
و عمل جراحي امتناع و با وجود تحمل درد شديد به دلیل تعهد به هنرش روز 
پنج شنبه، 19 فروردين ماه از س��اعت 8صبح تا 8 شب موسیقي پنج قسمت 

اول سريال را میكس و آماده نهايي و بر سريال سینك كرد. 
اين هنرمند از اواسط دهه50 س��اخت موس��یقي فیلم را آغاز كرد. پس از 
انقالب اسالمي ش��هبازيان بیش��تر تمركز خود را بر ساخت موسیقي متن 
فیلم ها و سريال هاي تلويزيوني معطوف كرد كه البته سهم فیلم ها به مراتب 
بیش از سريال هاست. ساخت موسیقي سريال هايي همچون كاله پهلوي، 
بخش چهار جراحي، باغ گیالس، آواي فاخته، باران عشق، بازگشت به خانه و 

معصومیت از دست رفته در كارنامه هنري اين آهنگساز ديده مي شود.


