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معاون هماهنگي دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب:
»لشكر زينبي« تصويري از شأن واالي خانواده شهدا در نگاه رهبري است

»لش�كر زينبي« نگاه�ي به نوع انديش�ه مقام معظ�م رهبري و 
مواجهه ايش�ان با خانواده هاي معظم شهدای مدافع حرم است. 
 »ايمان عطارزاده« معاون هماهنگي دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم 
انقالب با بیان اين مطلب به فارس گفت: با توجه به س��ابقه طوالني 
ديدارهاي حضرت آقا با خانواده معظم ش��هدا و بالغ بر صدها ديدار 
اختصاصي و مالقات هاي حضرت آقا با خانواده شهدا در منازل آنها يا 
در ديدارهاي نسبتاً جمعي در حسینیه امام خمیني)ره( و ديدارهاي 
متعددي كه ايش��ان با همس��ران و فرزندان و پدران و مادران شهدا 
داشتند، تالش كرديم در مجموعه مستندي با عنوان »با ستاره ها« 
روايتي از سبك زندگي و همچنین نوع نگاه رهبري معظم انقالب و 
تكريم و بزرگداش��ت مقام ايثار و شهادت و پاسداش��ت شأن و مقام 

خانواده هاي معظم شهدا را به جامعه نشان بدهیم. 
در مستند لشكر زينبی كه به مالقات هاي حضرت آقا با خانواده هاي 
معظم شهداي مدافع حرم اختصاص دارد، گوشه اي از ارتباط صمیمي 
و معنوي رهبر معظم انقالب با فرزندان و همسران و پدران و مادران 

شهدا به تصوير كشیده شده است. مستند لشكر زينبي نگاهي دارد 
به نوع مواجهه رهبر معظم انقالب اس��المي ب��ا خانواده های محترم 

شهدای مدافع حرم. 
وي عنوان كرد: تكرار مستند لش��كر زينبي از شبكه های5 و مستند 
س��یما پخش می ش��ود و ان ش��اءاهلل در روزهاي آينده ب��ا توجه به 
درخواس��ت هايي كه هست، در ساير ش��بكه هاي صداوسیما پخش 

خواهد شد. 
عطارزاده افزود: امیدواريم بتوانیم در آينده هم در راس��تاي معرفي 
بهتر و دقیق تر س��یره و انديش��ه رهب��ر معظم انقالب اس��المي به 
عالقه مندان داخل و خارج كش��ور در كنار مجموع��ه فعالیت هاي 
تبلیغ��ي، ترويجي و رس��انه اي و پژوهش��ي خودمان در مؤسس��ه 
پژوهشي- فرهنگي انقالب اسالمي اين مأموريت مهم را به بهترين 

شیوه ممكن انجام دهیم. 
وي ادامه داد: موسسه فرهنگي- پژوهش��ي انقالب اسالمي پیش از 
اين در سال گذشته مستند روايت رهبري با موضوع انتخاب حضرت 
آقا در مجلس خبرگان رهبري بعد از ارتح��ال حضرت امام)ره( را به 
صورت يك مس��تند تاريخي و دقیق منتش��ر كرد. مستند در لباس 
سربازي، روايتي از حضور و نقش رهبر معظم انقالب از پیروزي انقالب 
اس��المي از ابتداي جنگ تحمیلي تا ترور حضرت آقا در شش��م تیر 
1360 را تولید كرديم. وي در پايان گفت: مستند غیررسمي مروري 
بر ديدارهاي صمیمانه رهبر معظم انقالب با اقشار مختلف مردم كه 
معروف به ديدارهاي پنج شنبه اي بود، در ماه هاي گذشته منتشر شد 
و روايتي از ديدار راويان و فعاالن حوزه ترويج فرهنگ دفاع مقدس را 

هم در قالب مستند غیررسمي2 منتشر كرديم.

روايت فاصله زياد تئاتر ما با انقالب 
گفتمان هاي دانشجويي حيات جشنواره فجر را دگرگون كردند

صداوسيما در تدارك انتخابات رياست جمهوري قرار دارد
قوي ترين استوديوي جام جم، ميزبان مناظره ها

اس�توديو ش�ماره۱۱ جام جم ك�ه در اين س�ال ها برنامه هاي 
خاطره انگي�ز و پرحاش�يه بس�ياري را به خود ديده اس�ت، 
اين روزها براي مناظره هاي انتخاباتي ۱۴۰۰ آماده مي ش�ود. 
اس��توديو ش��ماره11 س��اختمان تولید، لوكیش��ن مع��روف و 
نوس��تالژيكي اس��ت كه در عین حال از آن به عنوان »قوي ترين 
استوديوي ساختمان جام جم« ياد شده است. اين استوديو، زماني 
میزبان برنامه هاي ماندگاري چون »نود«، ويژه برنامه جام جهاني 
2018، »زير گنبد كبود« )آقاي حكايتي( و بسیاري از تله تئاترهاي 
ماندگار تلويزيون بوده اس��ت، با اين همه اين لوكیشن، هر چهار 
سال يك بار، با خانه تكاني و تغییر فضا، براي برگزاري مناظره هاي 
انتخاباتي رياست جمهوري آماده مي شود. امسال هم با توجه به 
نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري1400، اين استوديو 
بار ديگر تجهیز مي شود تا دكور مناظره هاي انتخاباتي در آن نصب 
و تعبیه شود. استوديو11 از ماه ها قبل تخلیه و در حال آماده سازي 
براي نصب دكور است. تعويض و تغییر ساختارهاي فرسوده فني 
هم از جمله اقداماتي است كه انجام شده است. حمید خواجه نژاد، 
مدير روابط عمومي معاونت سیما با انتشار عكس هايي از وضعیت 
حال حاضر استوديو11، از تأيید نهايي دكور مناظره خبر داده و 
اعالم كرده اين طرح، از بین 42 طرح دريافتي به تأيید رس��یده 
است. اين در حالي است كه همانند دوره هاي گذشته، با نزديك 
شدن به انتخابات گمانه زني هايي مبني بر احتمال پخش نشدن 
مناظره هاي تلويزيوني در انتخابات رياس��ت جمهوري1400 به 
گوش مي رسید، هر چند محمدحسین صوفي، دبیر شوراي نظارت 
بر صداوسیما چند روز قبل در گفت وگويي اين احتمال را منتفي 

دانسته و به جد اعالم كرده بود كه »پخش مناظره هاي انتخاباتي 
از صداوسیما قطعي است.«

در پي اين اعالم، معاون س��یما هم ب��ا پرهیز از اع��الم جزئیات 
برنامه هاي انتخاباتي صداوس��یما در بهار1400، تأكید كرد كه 

»تلويزيون براي انتخابات 900 ساعت برنامه دارد.«
شاه آبادي همچنین در صحبت هايش بر استفاده از ظرفیت فضاي 
مجازي براي تأثیرگذاري بیشتر بحث هاي انتخاباتي در تلويزيون 
تأكید كرده و در اين زمینه از تلوبیون و پادكست نام برده بود، ضمن 
اينكه عالوه بر استوديو11، همانند دوره هاي گذشته استوديوهاي 
شماره 12، 13 و 14 به همراه سالن همايش ها و استوديوي جام 
جم براي ايام تبلیغات نامزدهاي انتخابات در نظر گرفته شده است. 
اما از ديگر چالش هايي كه برنامه هاي انتخاباتي تلويزيون عالوه بر 
طراحي ساختار و محتواي مناس��ب و همچنین طراحي دكور و 
انتخاب مجري با آن مواجه هستند، معضل كروناست كه بايد ديد 

اين مناظره ها چگونه شكل مي گیرد.

 گام معلق سريال هاي ماه رمضاني 
در ابتداي راه 

 وحشت، ماوراء، ملودرام، علم و امنيت در غياب كمدي
ژانر ۴ سريال ماه رمضاني رسانه ملي را تشكيل مي دهند

    مستند    تلويزيون

   خبر

روايت محمدعلي كشاورز از شعبان 
استخواني و توصيه براي نساختن تختي 
زنده ياد محمدعلي كش�اورز گفته اس�ت: عل�ي حاتمي 
در »هزاردستان« س�ه نقش را به من پيش�نهاد داد و من 
گفتم از بين اينها نقش شعبان اس�تخواني را مي خواهم. 
به گزارش »ج��وان« موزه س��ینماي ايران همزمان ب��ا زادروز 
زنده ياد»محمدعلي كشاورز« بخش هايي از گفت وگوي تاريخ 
شفاهي اين هنرمند پیشكسوت و نامدار را منتشر كرده است. او 
در ابتداي صحبت هايش با اشاره به »هزاردستان« مي گويد: براي 
ايفاي نقش در اين فیلم مطالعه زيادي كردم، صحبت هاي زيادي 
با جاهل هاي جنوب ش��هر داش��تم و براي گريم و لباس با علي 
حاتمي خیلي صحبت كرديم. حاتمي براي »هزاردستان« دو، 
سه نقش را به من پیشنهاد داد و من گفتم نقش شعبان استخواني 
را مي خواهم، زيرا با اين نقش مي خواهم تجربه ای جديد به دست 

آورم و داليلم را هم برايش توضیح دادم و او نیز پذيرفت. 
وي ادامه داد: من شعبان استخواني را به عنوان يك شخصیت 
بد نشناختم، زيرا شعبان يكي از آدم هايي است كه در آن جامعه 
سوخته بود. او براي خودش يك زندگي داشت، استخوان جمع 
مي كرد و سريش��ون درس��ت مي كرد و از فروختن سريشون 
ارتزاق مي كرد و ناخودآگاه وارد ماجرايي شده بود. من معتقدم 
انسان ها بايد نسبت به شرايط خود آگاه باشند تا وارد اتفاقات بد 
نشوند. همه ما مي دانیم كه انسان ها زماني كه به دنیا مي آيند 
شرور، آدمكش و قاتل نیس��تند، همه در بدو تولد انسان هاي 

پاكي هستند اما شرايط جامعه آنها را تغییر مي دهد. 
وي با اشاره به اينكه در تمام فیلم هاي زنده ياد علي حاتمي به 
جز »حاجي واشنگتن« بازي كرده است، يادآور شد: زماني كه 
حاتمي مي خواس��ت فیلم »تختي« را بسازد، پیشنهاد نقش 
مربي تختي را به من داد اما به حاتمي گفتم اين فیلم را نساز و 

بگذار تختي همان اسطوره كه هست باقي بماند. 
.........................................................................................................

 روايت »عزت شاهي« مشهد
از زندان هاي شاه

كتاب »پرده دوم«؛ خاطرات ش�فاهي محمدرضا شركت 
توتونچي، از فع�االن و مبارزان انقالب اس�المي توس�ط 
انتش�ارات »راه ي�ار« منتش�ر و راه�ي بازار نش�ر ش�د. 
»پرده دوم« روايت ها و خاطرات محمدرضا شركت توتونچي 
معروف به رضا توكلي متولد س��ال 1324 است. توتونچي كه 
او را »عزت شاهي« مشهد هم مي دانند، از مبارزان و زندانیان 
سیاسي دوران پهلوي است كه در تهران و مشهد فعالیت هاي 
انقالبي داش��ته و دو بار نیز در دوران طاغوت به زندان افتاده 
است. در بخشي از اين كتاب كه در پش��ت جلد آن هم آمده 

است، مي خوانیم: 
»قاسم گفت: »مي دوني حمیدژيان چي كار كرد؟« 

گفتم: »نه«. 
گفت: »يه روز من تو مغازه نشس��ته بودم، ديدم حمید ژيان با 
موتور همراه يه نفر ديگه اومدن. موتورشونو گذاشتن كنار بانك و 
از مغازه هاي كناري نردبون گرفتن. بعد تلفن هاي بانك صادرات 
رو قطع كردن. بعدش از توي خورجیني ك��ه تَرك موتور بود، 
كلت هاشونو درآوردن و دو تا جوراب نازك به سر و صورتشون 
كشیدن و با يه كیسه رفتن تو بانك. همه مشتري ها و كارمندا 
رو به يه كناري رديف كردن و پول هاي توي بانك رو برداشتن و 
فرار كردن. صحبت هاي قاسم هم مرا باز ياد تیتر همان روزنامه 
زندان قصر انداخت و پاسخ پرسش هايي را كه از زندان قصر در 
ذهنم مانده بود، گرفتم. « كتاب »پرده دوم« كه دومین جلد از 
مجموعه عناوين انتش��ارات »راه يار« با محوريت »پیشگامان 
مردمي انقالب« است، در 296صفحه، شمارگان هزار نسخه و 
با قیمت 40هزار تومان توسط انتشارات »راه يار« منتشر شده 
است و عالقه مندان عالوه بر كتابفروشي ها، مي توانند از طريق 
 vaketab. ir و سايت raheyarpub@ صفحات مجازي ناشر
نسبت به س��فارش كتاب اقدام كنند. همچنین در صورت نیاز 

مي  توانند با شماره 02142795454 تماس بگیرند.

نويد پارسا      ديده بان

امام علی)ع(: 

هر كه عي�ب خ�ود را ببيند، از 

پرداختن به عي�ب ديگران باز 

می مانَد. 

»گزيده تحف العقول«

مديركل هنرهاي نمايش�ي با بي�ان اينك�ه تئاتِر حال 
حاضر ايران به بلوغ رسيده و اجراهايي كه روي صحنه 
مي رود، جزو بهترين ها در س�طح جهان اس�ت، به اين 
اش�اره مي كند كه نس�بت تئاتر ب�ا آرمان ه�اي امام و 
ارزش هاي اس�المي فاصله زي�ادي را نش�ان مي دهد.

قادر آش��نا، مدير مركز هنرهاي نمايش��ي وزارت ارشاد در 
نشست »بررسي جشنواره تئاتر فجر و تئاتر انقالب« كه با 
حضور وي به همراه حسین مسافرآستانه كارگردان تئاتر، 
س��عید اس��دي كارگردان تئاتر و علي ايزدي مدير طرح و 
برنامه اداره كل هنرهاي نمايش��ي به ص��ورت مجازي در 
دانشگاه س��وره برگزار شد، با طرح پرس��ش هايي مبني بر 
اينكه »رابطه انقالب اسالمي با حوزه هنر چگونه خواهد بود 
و رابطه هنر بعد از انقالب و رابطه هنر با آرمان هاي انقالب 
چیست« سخنانش را آغاز كرد و گفت: با استفاده از آمار و 
ارقامي كه در دست داريم، درمي يابیم كه تئاتر بعد از انقالب 
چه به لحاظ محتوايي و چه به لحاظ گونه هاي نمايش��ي يا 
جشنواره ها و عرصه بین الملل مورد توجه ويژه اي قرار گرفته 
است، تئاتِر حال حاضر ايران به بلوغ رسیده و اجراهايي كه 

روي صحنه مي رود، جزو بهترين ها در سطح جهان است. 
وي عنوان كرد: بعد از انقالب اسالمي به تئاتر توجه ويژه اي 
شد اما اينكه تئاتري كه ما االن داريم چه نسبتي با آرمان هاي 
امام و ارزش هاي اسالمي دارد، در يك كالم مي گويم كه با 
اين نگاه فاصله داريم. مديركل هنرهاي نمايشي گفت: تئاتِر 
حال حاضر ايران به بلوغ رسیده و اجراهايي كه روي صحنه 
مي رود، جزو بهترين ها در سطح جهان است اما چه نسبتي 
با آرمان هاي امام و ارزش هاي اسالمي دارد، بايد گفت كه با 

اين نگاه فاصله داريم. 
   تأثير دانشگاه بر ماهيت جشنواره فجر 

در ادامه سعید اسدي عنوان كرد: جشنواره فجر در دوره 
اول انقالب براي نیروهاي فعالي كه قبل از انقالب به هر 

دلیلي فعال نبودند، به عنوان نی��روي محرك و موتور 
تولید عمل كرد اما در ادوار بعدي به ويژه بعد از جنگ 
تحمیلي، گفتمان هاي دانشگاهي حیات اين جشنواره را 
دگرگون كرد كه تنوع و چالش هاي نظري از آن موقع رخ 
داد، به همین دلیل در دهه هاي 80 و 90 جشنواره تئاتر 
فجر همواره تابع اين چالش هاي نظ��ري و عملي بوده 

است كه بخش عمده آن را دانشگاهیان رقم زده اند. 
اس��دي در ادامه به بحث گفتمان و روند زيبايي شناسي و 
بحث تحوالت تئاتر فجر شكل گرفته با وجود نیروهاي جديد 

و دانش آموختگان دانشگاهي اشاره كرد. 
   با مرحله پختگي در هنر فاصله داريم

علي اي��زدي در ادامه به توضیح كلیت تئات��ر بعد از انقالب 
پرداخت و گفت: ما به جاي گفتن »هنِر بعد از انقالب« ابتدا 
بايد ببینیم ك��ه آيا هنر انقالب و پ��س از انقالب در جوامع 
مختلف با يكديگر تفاوت هايي دارند يا خیر؟ زيرا میان هنر و 

انقالب نسبت دوسويه اي برقرار است. 
وي افزود: نس��بت بین هنر و انقالب اين اس��ت كه هر دو 
در يك جري��ان كمك كننده بودند، در واق��ع انقالب باعث 
متحول ش��دن هنر و هنر نیز باعث سرعت بخش��ي به روند 
ش��كل گیري انقالبي در حال وقوع بود. نمي شود گفت كه 
تئاتر قبل از انقالب يا تئاتر االن خوب بوده است يا خیر، در 

واقع هر كدام مشكالتي داشته و دارند. 
اين كارشناس هنرهاي نمايش��ي با تقسیم بندي ادوار هنر 
به س��ه دوره كودكي، عقالني و پختگي گف��ت: ما در ايران 
بعد از انقالب با گذشت چهار دهه از آن، از نمايش تهییجي 
و لطیفي كه غیرخالق و غیرعلمي ب��وده فاصله گرفته و به 
دوران عقالني رسیده ايم، دانشگاه ها باعث شروع خالقیت و 
به روز شدن تئاتر شده اند، در واقع به دنبال يك تفسیر درست 
رفته اند و هم اكنون در آن مسیِر تفسیر درست هستیم اما 

مي توان گفت كه هنوز به آن مرحله پختگي نرسیده ايم. 
   آسيب شناسي نمايش هاي ديني

ايزدي با بیان اينكه در هنر انقالب )نمايش ها و هنري كه 
با مضمون انقالب و دين اس��ت( به مسیر درستي دست 
پیدا نكرده ايم، افزود: در مقايسه تئاتر قبل و بعد از انقالب، 
مي بینی��م تئاتر بع��د از انقالب كیلومترها جلوتر اس��ت. 
درست اس��ت كه ش��اهد افول آن در بعضي شهرستان ها 
هستیم، البته بايد اقداماتي براي آن آسیب شناسي انجام 
شود، وگرنه هنرمندان هماناني هستند كه در چهار دهه 

قبل خدمت كرده اند.

   محمدصادق عابديني
همزمان با م�اه مبارك رمضان، ش�بكه هاي 
مختل�ف تلويزيون�ي اق�دام ب�ه پخ�ش 
س�ريال هاي وي�ژه اي�ن م�اه كرده ان�د ك�ه 
البته قس�مت هاي اولي�ه هيچ ك�دام از اين 
س�ريال ها با اس�تقبال روبه رو نش�ده است. 

    شبكه يك ماورايي 
س��ريال »احضار« ش��بكه يك س��یما، سريالي 
ماورايي معرفي ش��ده و رگه هايي از س��ینماي 
وحشت را در قسمت اول نشان داد، با اين وجود 
برخي منتقدان اين سريال را فاقد استانداردهاي 
الزم ژان��ر »Horror« )وحش��ت( عن��وان 

كرده اند. 
شبكه اول س��یما پس از پخش »نون خ3« و به 
دست آوردن رتبه پربیننده ترين سريال تلويزيون 
در ن��وروز 1400 با پخش مجموع��ه تلويزيوني 
»احض��ار« ب��ه كارگرداني علیرض��ا افخمي، به 
اس��تقبال ماه مبارك رمضان رفته است. حتي 
تیتراژ س��ريال »احضار« تالش دارد حس ترس 
را به مخاط��ب القا كن��د، محمدرضا تخش��ید 
تهیه كنن��ده اين س��ريال مي گوي��د: »احضار« 
موضوع جديد و متفاوتي دارد، اما ژانر آن ماورايي 
است و مي تواند ياد سريال هاي گذشته ايشان را 
زنده كند. »احضار« به موضوعات مبتال به جامعه 
پرداخته و تالش كرده است هش��دارهايي را به 
مردم بدهد. برعكس آن ش��ايعاتي كه به وجود 
آمده است كه عده اي مي گويند سريال ترسناك 
است، اينگونه نیست و قسمت هاي ابتدايي سريال 
كه پخش ش��ود، نگراني ها نی��ز برطرف خواهد 
شد.« اس��تفاده از فضا و داس��تان هاي ماورايي 
به طور عادي مي تواند موجب جذب تماش��اگر 
شود و جذابیت هاي خاص خود را دارد اما جنس 
رويكرد شبكه يك سیما در تولید سريالي با تم 
مس��ائل ماورايي در ماه رمضان از همان ابتدا با 
چالش كارشناس��ان مذهبي نیز روبه رو ش��ده 
است. حجت االسالم س��عید اصفهانیان، از اين 
رويكرد صداو سیما مي گويد: »از نیمه دهه 80، 
زماني تلويزيون ما اجنه و شیاطین را با اسم »او 
يك فرشته بود« بر آنتن تلويزيون برد كه دقیقاً 
خداوند در همان زمان، دست و پاي شیاطین را 
مي بست! ما در اين ماه بايد واليت خدا بر مؤمنان 
و نجات ايشان را نشان دهیم نه آنكه در 28 شب 
قدرت نمايي جبهه باطل را به تصوير بكشیم تا در 
يك شب بگويیم خدا هم هس��ت! اين مسئله با 

عنوان ضیافت اهلل معارض است. در سال هاي بعد 
نیز اين ماجرا تكرار شد و بعد از آن هم تلويزيون 
به سمت سريال هايي رفت كه »روح« را شاخص 
تصويرگري در م��اه رمضان قرار م��ي داد!« اين 
كارشناس مذهبي پخش سريال احضار را تكرار 
آزمون و خطاهاي ده��ه 80 عنوان كرده و آن را 

بومي سازي ذائقه غربي مي داند. 
    »بچه مهندس۴« با ژانر علمي- امنيتي

ش��بكه2 س��یما در ماه رمضان فصل چهارم از 
س��ريال »بچه مهندس« را روي آنتن فرستاده 
است. فصل جديد بچه مهندس، همراه با تغییر 
بازيگر نقش اول س��ريال، يعني روزبه حصاري، 
)بازيگر نقش جواد جوادي( و البته ورود به يك 
واقعه تاريخي همراه شده است. در ادامه استقبال 
از س��ريال هايي كه »تم امنیت��ي« در آنها ديده 
مي شود. مسیر داستاني سريال بچه مهندس كه 
روايت رشد و موفقیت يك بچه يتیم پروشگاهي 
است، به سمت و سوي پروژه امنیتي مهندسي 
 »RQ170« معكوس ايران از پهپ��اد امريكايي
كشیده شده است. پخش »بچه مهندس3« پس 
از موفقیت »گاندو« )س��ريال نوروزي شبكه3(، 
عالقه مديران س��یما به دنبال كردن موضوعات 

خاص علمي و امنیتي را نشان مي دهد. 
    ش�بكه 3 ، »ي�اور« همان »س�تايش« 

است؟!
سعید س��لطاني سريال ساز باس��ابقه تلويزيون، 
مجموعه »ي��اور« را كارگرداني ك��رده كه اين 
شب ها از شبكه3 س��یما به عنوان سريال ويژه 
ماه مبارك رمضان در حال پخش است. »ياور« 
در قسمت هاي اول ش��باهت هاي انكارناپذيري 
با مجموعه »س��تايش« داشته اس��ت. اولین و 
مهم ترين شباهت اين دو س��ريال نوع كاراكتر 
»ياور« با بازي داريوش ارجمند اس��ت. ارجمند 
در كاراكتر »ياور چلويي« همان بازي ای را ارائه 
مي دهد كه در نقش»حشمت فردوس« ارائه داده 
بود. پدربزرگي داش مش��تي و يك دنده با رفتار 
ديكتاتور مأبانه ك��ه موفقیت امروزش را مديون 
تالش هاي س��ال هاي گذشته اس��ت، در ضمن 
پس��ر بزرگي دارد كه در نقش كارمند پدر و زير 
سايه او است، اما در عین حال مخفیانه كارهايي 
مي كند كه بنیان خان��واده را تهديد مي كند، در 
ضمن باز هم مثل س��تايش، پدر ب��زرگ، به نوه 
پسري خود بسیار دلبسته و وابسته است و...، اين 
شباهت هاي انكارناپذير در همین ابتدا نقدهايي 

را متوجه »ياور« كرده اس��ت و به نظر مي رسد 
هنوز سلطاني در حال و هواي ستايش باقي مانده 

و از آن بیرون نیامده است. 
    »رعد و برق« شبكه5

بهروز افخمي كه مدت ها بود اجراي برنامه هاي 
تلويزيوني را به فیلمس��ازي ترجیح داده بود، با 
موضوع سیل در شمال كش��ور، سريالي را به نام 
»رعد و برق« در حال س��اخت دارد كه به دلیل 
طوالني شدن روند ساخت ديرتر از ساير سريال ها 
آماده پخش شده است. تهیه كننده »رعد و برق« 
مشكالت فني و دشواري ساخت در دوران كرونا 
را دلی��ل تأخیر يك روزه در پخش اين س��ريال 

عنوان كرده است. 
داوود هاش��مي با بیان اينك��ه او و بهروزافخمي 
)كارگردان س��ريال( ح��دوداً 20 ماه اس��ت كه 
درگیر اين پروژه هس��تند، درباره ايده س��اخت 
سريال »رعد و برق« به ايسنا گفت: در سال 98 
كه سیل آمده بود، اين ايده به ذهن آقاي افخمي 
رسید و پیشنهاد كرد و دوستان صداوسیما هم 

استقبال كردند. 
در زمان س��یل، آق��اي افخمي با ي��ك دوربین 
همراه با يكي از دوستان، از محل تصويربرداري 
مي كردند و بعد از دو، سه ماه، ما تحقیقات جدي 
میدان��ي و كتابخانه اي را ش��روع كرديم. حدود 
هفت ماه تحقی��ق و 13ماه ه��م تصويربرداري 
كرديم كه هنوز هم تمام نشده است و همچنان 
مش��غول تصويربرداري هس��تیم. قسمت هايي 
را كه آق��اي افخمي تدوين مي كن��د، اگر پالني 
جا مانده باشد يا قرار باش��د نمايي دوباره تكرار 
ش��ود، اس��توديويي در تهران داريم كه در آنجا 

تصويربرداري مي كنیم. 
هاش��مي در پايان گفته اس��ت: آنقدر خاطرات 
جذاب و حوادث و اتفاقات در س��یل بود كه اين 
سريال قابلیت 100 قسمت شدن را هم داشت اما 
چون زمان نبود و پروژه سنگین و خسته كننده اي 
بود، ما ترجیح داديم همین 30 قسمت را تهیه 

كنیم تا ببینیم بعدش خدا چه مي خواهد. 
اولین قسمت از سريال »رعد و برق« با يك روز 
تأخیر از پنج ش��نبه 26 فروردين ماه روي آنتن 

رفته است. 
    بازگشت پرچمداران!

 نكته ب��ارز س��ريال هاي رمضان امس��ال اين 
اس��ت كه هیچ كدام از مجموعه هاي حاضر به 
عنوان سريال طنز تولید نشده اند. با وجود اين 
شبكه هاي »تماش��ا« و »آي فیلم«، در اقدامي 
حساب ش��ده، پخش مجموعه هاي پرطرفدار 
سال هاي گذش��ته تلويزيون را شروع كرده اند. 
شبكه تماشا مجموعه طنز »متهم گريخت« و 
سريال درام »برادر جان« را در جدول پخش قرار 
داده است و »آي فیلم « نیز سريال طنز »ترش و 
شیرين« و سريال مشهور»صاحبدالن« را پخش 
مي كند. با توجه به سابقه خوب استقبال مردمي 
از باز پخش سريال هاي پرطرفدار قديمي، بايد 
منتظر بود تا آمار بیننده هاي سريال هاي »متهم 
گريخت« و »ترش و شیرين« در روزهاي آينده 
منتشر شود تا میزان عالقه بینندگان تلويزيون 
به تماش��اي مجموعه هاي طنز در ماه رمضان 

مشخص شود.

     تئاتر

 محسن قاضي مرادي 
در قطعه هنرمندان آرام گرفت

محس�ن قاضي م�رادي بعد از 
مدت ها رنج بيماري در آرامگاه 
ابدي خود در قطعه هنرمندان 
بهش�ت زه�را آرام گرف�ت. 
پیكر محسن قاضي مرادي، بازيگر 
فقید س��ینما و تلويزي��ون ديروز، 
جمعه 27 فروردي��ن ماه در قطعه 
هنرمندان بهش��ت زه��را)س( به 
خاك سپرده شد. خاكسپاري اين 
بازيگر به دلیل رعايت پروتكل هاي بهداشتي و براي پرهیز از طوالني شدن مدت 
زمان برنامه، بدون سخنراني برگزار شد، با اين حال جمعیتي از مردم در قطعه 
هنرمندان گرد هم آمده بودند. از آثار س��ینمايي مرحوم محسن قاضي مرادي 
مي توان به »سگ كش��ي«، »قطعه ناتمام«، »خانه اي روي آب«، »يك بار براي 
همیشه«، »دايره زنگي«، »مسافر ري« و »اوينار« اشاره كرد. او در سريال هاي 
مختلفي هم به ايفاي نقش پرداخته است كه از جمله آنها مي توان »كت جادويي«، 
»كارگاه شمسي و مادام« و »روزگار جواني« را نام برد. قاضي مرادي كه براي بازي 
در فیلم »ما همه خوبیم« به كارگرداني بیژن میرباقري جايزه بازيگري نقش دوم 
مرد را دريافت كرده بود، بعد از مدت ها تحمل بیماري پاركینسون، شامگاه 25 
فروردين ماه بر اثر عوارض ناشي از اين بیماري در منزلش درگذشت. او همسر 
مهوش وقاري ديگر بازيگر سینما و تلويزيون بود. »جوان« درگذشت اين هنرمند 

را به خانواده وي و جامعه هنري كشور تسلیت مي گويد.


